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A Z E C S E D I L Á P E R E S Z T É S E A M U L T S Z Á Z A D B A N . 

Irta : dr. TAKÁTS SÁNDOR. 

I. 

A láp és világa. 

A szalmármegyei sik területek ősidők óta viztartói voltak a Szamos, 
Kraszna és mellékfolyóik fölös vizeinek. Rónavizek, tavak, tócsák, 
tó-locsogók és mocsarak nélkül tehát sohasem szűkölködtek e mély fek-
vésű területek. A Névtelen Jegyző szerint a beköltöző magyarság már 
mocsarasnak találta a vidéket, s a vizek között könnyen védhető föld-
várakat épitett. Az árpádkori s méginkább anjoukori oklevelek szerint 
a nagyobb folyóvizeken kivül számtalan patak és ér szelte a sik terüle-
teket s számos halban gazdag tó borita a mélyebb fekvésű helyeket. 
A tavak, mocsarak és a vizenyős helyek száma idők folytán mód nélkül 
megnövekedett. A természet s az emberi mesterség közös erővel 
igyekeztek az ilyenek létrehozásában. 

A vármegyén keresztülfolyó Kraszna és Szamos, átlépvén az 
alacsony vizvetöJcet1), évenkint többször megtöltötte a tömérdek eret és 
patakot vizzel. Az erek és patakok meg elvitték az istápot a tavak 
számára a távolabb völgyteknőkbe is. A vizeket e munkájukban az ember 
nem igen akadályozta; sőt sokszor segítségükre volt. Az, akinek halastóra, 
vagy csikászó rétre volt szüksége, csak léket vágott a folyók partján s 
földjére vezette a vizet. Arra persze nem gondolt, hogy az, idővel a 
saját birodalmából is kikergeti. Aki könnyű szerrel olcsó malomhoz 
akart jutni, csatornát nyitott a folyóból. A kiömlő viz vigan hajtá a 
kereket s ment szabadjára, a merre utat talált. Nem hiába nevezték az 
ilyen malmot polcolmalomnak ! Sokszor csakugyan pokoli veszedelmet 
hozott a közelben lakók nyakára. A módosabb úr, hid vámra akarván 
szert tenni, uj medret ásatott, hogy a viz saját dominiumán folyjon 
keresztül. A munka ingyenbe ment s a vám jól fizetett.2) 

D Vizvetők alatt a parti töltéseket értették, 
2) Megesett azonban, hogy a folyó otthagyta u j medrét s a következő évben 

visszatért régi medrébe. A hid aztán a szárazon maradt. 

GazdasúgtSrtónelim Szemle 1890. 1 
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így járlak el a várak építésénél is. Mikor a Báthoryak Êcsed 
építéséhez fogtak, első dolguk volt a Kraszna folyó odavezetése. A folyam 
régi medre aztán elmocsarosodott, eliszaposodott s a mult században 
már nyomát sem találták. *) Ugyanez történt Sárvár, Tatárvár, Vársziget 
és Koesord várak építésénél. Mindegyiknek a körülötte létrejött mocsár 
volt a legfőbb védelme, de egyúttal veszedelme is. A mult században 
már csak a legnagyobb szárazság idején emelkedtek ki egyes részeik a 
feneketlen lápból. 

A XVI. században még normális viszonyokra találunk. Ami tó és 
mocsár volt, azt ama zavaros időkben szívesen látta úr és paraszt ; 
mert egyrészt védelmül szolgált, másrészt meg elegendő hallal, vaddal 
s takarmánynyal látta el. A föld népe kénye-kedve szerint csikászhatott, 
halászhatott ; a nádasokban gyűjthette a vadmézet, a csenkesz-bozót 
termését, sulymot, fióknádat stb. Az úr meg vadászhatott, mert a 
mocsarakon temérdek viziszárnvas, a magasabban fekvő erdős helyeken 
meg falka számra tanyázott a vaddisznó, szarvas, őz, vidra, sőt a nemes 
hód is.2) 

Az ecsedi uradalom XVII. századi urbáriumai, noha már panasz-
kodnak a vizek terjedése miatt, még mindig népes, jómódú községeket 
emlegetnek, ott, hol ogy századdal később már nádtengert ingatott a 
szél. Bőven termeltek hagymát, káposztát, kendert. A jobbágyok fejenkint 
120 káposztát szolgáltattak be földesuruknak, a csikászó rétek után 
pedig fejenkint egy veder csíkot. 3) 

Az 1648-iki urbárium szerint Ecsednek akkor még virágzó, jól 
müveit földjei, lugaskertjei, káposztás- és hagymás-földjei voltak. A lakosok 
jó módnak örvendtek, senkit parasztszolgálattal és szerjárással nem 
terheltek. A ki nyilast vett az erdőn, ha gyalogos vagy marhás ember 
volt, egy öl szénát fizetett; a kerülő darabont vagy lovas szabados 
semmit. Pázsit-disznóból tizedet adott mindenki, még a kántoros katonák 
is. Volt a községnek egy bokor kőre forgó pokolmalma is. A többi 
falunak is megvolt a maga csikászó rétje, halászó vize, vizenyős 
kaszálója s malma. 

A későbbi urbáriumokban mindig több és több vizenyős helylyel, 
halovánnyal 4) és mocsárral találkozunk. Fogy a népesség s rohamosan 

b Bél Mátyás állítja, hogy ő még látta a Kraszna egykori medrét Bokáidtól 
nem messze. 

2J E nemes állat jelenlétét a „hódos" „hóddsz", „hódas part" stb. elnevezése-
ken kivül, egykorú iratok is bizonyítják. 

3) Az ecsedi uradalom üsszeirásai „Urbaria et Conscriptiones. fase. 13." alatt 
az Országos Levéltárban vannak. 

4J Azaz kihalt érrel, mely azonban áradáskor mindig vízzel volt tele. 
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növekszik az elhagyott telkek száma. Az 1688-iki összeírás szerint már 
Ecsed földeit is elnyelte a viz ; maga a város és vár romokban hevert. 
II. Rákóczi Ferencz újraépíttette s a régi szabadságok megújításával 
törekedett oda lakókat csábítani. Ugyanő a többi veszélyben forgó köz-
ségeknek is igyekezett segítségükre lenni. Az ecsedi uradalomnak hires 
lápmetszöi, kiket olykor messze földre elhittak, segítettek is a bajon, de 
csak ideig-óráig1) Az 1700-i összeírásban már 13 elpusztult falu nevé-
vel találkozunk. Egyiknek-másiknak határát — írja az urbárium — ugy 
fölverte a nád és egyéb gaz, hogy soha többé falu nem lesz belőle. 
Voltak községek, melyeknek lakói távolabb eső helyen telepedtek meg. 
így Mérk a szomszéd erdőt szállta meg. Domahida népe meg a víztől 
szorongatva többször változtatta lakóhelyét. Persze földjüket, amiből életüket 
tengették, nem menthették meg, nem vihették magukkal. 

Az 1723-i összeírás szerint az ecsedi uradalomban az elhagyott 
s elpusztult telkek száma már 20601/e-ra rúgott. Nyolcz évvel később 
(1731) az urbárium szerint az elmocsarasodott Kraszna óriási területeket 
borított el. Ecsed körül egy mérföldnél szélesebb volt a mocsár. Az 
egykori kertek s földek fölött oly magas a sás és a nád, hogy a lovas 
ember se látszik ki belőle. Csupa nád, csupa láp köröskörül minden. 
Mikovinyi Sámuel földmérő éppen ez időben mérte föl a lápot s 7 
mértföld hosszúnak és 4 mértföld szélesnek találta.2) Egy egész kis 
vármegye volt tehát már akkor a láp s még mindig terjedt, még évről-
évre tovább tolta széleit. A földeit vesztett lakók egy része kivándorolt 
boldogabb tájra, más része meg kenyerét vesztve nyomorgott s az 
időtől várta a szabadulást. 

Az elmocsárosodásnak s a vele járó kiszámíthatatlan kárnak első 
és legfőbb oka az emberek gondatlansága volt. A gátak, pokolmalmok 
építése, halastavak ásása, zsallók, rekeszek emelése és a medertisztítás 
teljes elhanyagolása megbosszulta magát ! 

A bővizű Krasznának Kis-Majthény alatt már nem voltak partjai, 
nem volt folyása, 2000 ölnyi hosszúságban nyoma a mocsárba veszett. 
Rózsamezön3) a Krasznát már csak arról lehetett fölismerni, hogy a 
medrében nőtt nád igen vastag, buja és magas volt. A folyó vize itt 
már a láp fölött folyt s száraz időben a szekerek is keresztül járhattak 
raj ta; mert a viz „fészket nem verhetett magának" s rendes időben 
csak bokáig, áradáskor meg „szárközépig" ért. Domahida határán még 

0 Orsz. Lev. 1708. febr. 3-án a szerencsi vár építéséhez is innét vitetett 
Rákóczi lápmetszóket ; de mivel valamennyien hazaszöktek, ujakat és sokat kér. 

2) A fölmérés Szirmán szerint 1730-ban történt. 
8) Rózsamező a Domahida mellett elterülő láp volt. 

1 * 
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látszotta Kraszna partja, de vize mindkét felül harminc/, 1 — 2 ölnyi széles 
„folc"-on át ömlött a sikságra.*) 

Az igy keletkezett s folytonosan táplált óriási mocsár lassan-lassan 
sajátságos változásokat vitt végbe a vizzel borított területeken. A föld 
minősége, a viz mélysége, folyása, vagy megüllepedése szerint más és 
más átalakulások jöttek létre. 

A vizek legelterjedtebb növénye a nád volt s amig valami, nálánál 
erösebb hatalom ki nem szorította helyéből, más növényt nem tűrt 
meg maga mellett. Csak a sás tudta bevenni s elfoglalni birodalmát. Amint 
a viz magasabb lön s elboritá a nádat, a kalákány vette át az uralmat. 
Óriási területeket borított el s oly sürü volt, hogy hajóval sem lehetett 
keresztültörni rajta. Imitt-amott a lómenta, a buzalevelü fü, a métely-
lorpa, nadálytő, futófíi, lósóska, papvirág, kangyékény, zsom, aztán a 
laraczkos-, pallagi- és sudár-sás megvegyült vele s még sűrűbbé lett a 
viz színén úszó növényréleg. Az áradások alkalmával lerakódolt iszap s 
az összeverődött, elrothadt növényzet összefüggő réteggé alakult, úszott a 
viz fölszinén. buján termelte a vizi növények millióit. Jiz a viz szinén úszó 
s évről-évre jobban megszilárduló réteg a tulajdonképpeni láp.2) Alatta 
8—9 lábnyi viz volt. Ha a láp szilárdul összetartott, ember és állat 
járhatott rajta, mint valami hajóbordán. De csalékonysága miatt 
könnyen veszedelembe kerülhetett az ember. Az ingó lápot ugyanis 
külsejéről nem lehetett megkülönböztetni; s ha ilyenre lépett valaki, 
menthetlenül veszve volt, mert az öles vizbe menten alámerült. Ecsed 
környékének lakói tehát nem is mentek a mocsárra : lápi bocskor, lápi 
hot és kaszur nélkül. A hegyes vasban végződő lápi bot járt elöl 
s ha puha, mohaszerü ingó lápba hatolt a bot, gazdája óvatosan 
elkerülte a veszedelmes helyet. 

A talaj minőségétől, a viz folyásától és a növényzettől függött a 
láp minémüsége. A sudár sás teremté a szilárd, nem ingó zsombéklápot. 
Vastagsága rendesen 8—1 láb volt ; alatta a viz mélysége 8—9 láb. 
A taraczkos sásból lett a sásláp. Valamennyi láp közt a legszilárdabb 
a cseretláp volt. Ennek vágásában a legerősebb kasza is eltörött. Tehát 
csáklyákkal, lápmetszökkel és szigonyokkal szaggatták.3) A sajlláp puha, 
könnyen vágható földréteg volt. Vastagsága azonban nagyobb, mint a 

' ) „Domahidi István re ládója az Domahidi h a t á r o n levő lápok állapotjáról ." 
Károlyi nemzetség levéltára 1748. 

2) A láp eredetileg szláv szó, a lêpiti = összeragasztani igéből. MiJclosich. 
Etymol. Wör te rbuch 178 1. 

3) A cseretláp olykor összeragadt a víz alatt levő fenékkel. Vágása és tisztí-
tása ilyenkor még nehezebb volt. Szintén szláv szó, a íref-ből, mely mocsaras erdőt 
jelent. Miklosich i. m. 85. 1. 



cseret- vagy zsombéklápé. Dögláp alatt a csokoládé szinü sártömeget 
értették, mely csupa épely volt; be nem fagyott s alatta nem volt viz. 
Az ingó lápok között legveszedelmesebbnek a kutaslápot tartották. 
Nagyon könnyen ingott ; nagyobb vihar alkalmával hullámzó mozgásba 
jött és meg-megszakadt. Ilyenforma volt még a gyélcényláp, a láhbóláp, meg 
aztán a kalákányláp. A börvelyi, ecsedi, vállaji és a szentmártoni lápok 
Kocsordig, egészen ilyen „darabonként való" lábbó és kalákányos réte-
gekből állottak, melyek közt tiszta viz és hatalmas nádasok terültek el. 
A „tollas" alatt a szél-lápokat értették, melyek mindig tovább és tovább ter-
jedtek a földekre s ,,az egész Kraszna vizén való lápoknál nehezebben tisz-
tithatók", mivel a „láp ajja" hiddeszkákból, fűzfákból s odaverödött 
hajóroncsokból állott. 

IIa igen nagy volt a szárazság s a lápok alól kifolyt a viz, 
a lápok leragadtak az élőföldhöz. S bármilyen víztömeg lepte el a követ-
kező évben, a fölszinre többé föl nem szálltak. Bizonyos időszak múlva 
azonban ismét uj láp képződött a viz felszínén. 

A dögláp kivételével a legtöbbet buja vizi növényzet lepte be. Itt 
nefelejtsleple kék rétek, amott csillagvirágos mezők terültek el. A goron-
ezokat teljes virágú kék ibolya, a morotvákat sürü nád és sás lepte el. 
A süppodékeket a locsogófü, az iszalag és a hinár szőtte össze-vissza. 
Imitt-amott buja kaszálók is voltak, de a rajtok termett szénát a belé-
vegyült palkák olykor savanyuvá tették. A lápok közt elterülő vizekben 
s holt ágakban helylycl-közzel buzgó lápkutak öntöttek a vizet, még 
pedig akkora erővel, hogy a hajóL is félrelökték. A rekettyéseken, nyireseken 
és a füzeseken kivül három nagyobb egereserdö is volt a lápban. 

A lápokat, a köztük lévő tavakat s mocsarakat nyüzsgő élet lepte el. 
A csikbogár, vicsak, vidra, görény, nvércz, őz, szarvas, róka, farkas, 
vizipatkány, güzü stb. a lápokat, a vízityúkok, libuezok, ezigányruezúk, 
nagykacsák, kerticze ruczák, jeges ruczák, pózma ruczák, töke ruczák, 
sipogó és kanalas ruczák, a vadludak, kanalas libák, vankujok2), halkapók 
ölvük, gémek, darvak, fióksasok, gyöngyvérek stb. ezrei a vizeket, a 
csuka, potyka, kárász, sügér, veresszárnyu hal, menyhal, czigányhal, 
esik, halfarkas, teknősbéka, gőte stb. pedig a lápi és nyílt vizeket lep-
ték el. 

Piller Mátyás budai egyetemi tanár, aki 1778-ban Károlyi Antal gróf 
meghívására végig járta az ecsedi lápokat, elragadtatással szemlélte a 
csodás, szinte hihetetlen nyüzsgő lápi állatvilágot. Makó Pálhoz, az 

') Domahidy jelentése a domahidi lápokról 1748-ból. 
-) Gémfele, három hosszu lollból álló kontyaja van. 
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egyetemi tanács elnökéhez irt levelében alig talál szavakat örömének, 
meglepetésének s bámulatának kifejezésére. Nincs az a fáradságos ut, 
•— úgymond — melyet meg nem tenne, hogy ezt az ösvilági foltot lát-
hassa s tanulmányozhassa.2) 

Ecsed környékének lakói ismerték a lápok minden rejtekét, minden 
útját, de ha a lápokra mentek, mégis hozzákészültek s nagy vigyá-
zattal jártak, főleg áradások idején, „mikor a láp veszélyre fordult." 
Ezer és ezer jel szerint tudtak eligazodni. Minden madár, bogár vagy 
hal járását tudták, minden törést, yarábot, pallót, düngért, uszamóst, 
választékot, sárödalt, madarast és metszést figyelembe vettek. Tudták, 
milyen „ajjon" nő a gyékénysás, a nádüstök, a páfrány, buzogány 
káka stb. Értették, hogy kell a lábbón át cseretről zsombékra ugrálva 
haladni. „Ahhoz értő, jó kemény emberek voltak" — irja Domahidi 
István 1748-ban. Az élet és a természet megedzette őket. Az utak, a 
fölismerhető helyek elnevezésében s megjelölésében kifogyhatatlanok 
voltak. Mult századi okleveleink a lápok egyes helyei elnevezésének 
egész tömegét őrizték meg. Sajátságos, hogy igen sokat ezek közül 
luven megőrzött a nép, s ma is használ, jóllehet azóta a talajviszonyok 
lényegesen megváltoztak. 

Ecsed környékének lakói nemcsak ismerték a lápokat, de kitűnően 
értették azok vágását is. Mesterek voltak a lápmetszésben a meczen-
zéfiek is, aztán Domahida és Börvely lakói, akik, mint téli lápvágok 
hiresültek el. A tyukodiak és porcsalmaiak is ügyesen értettek hozzá, 
miként kell a lápokat megszaggatni s a lápdarabokat két felől a partra 
rakni, hogy „az partja is csinálódjék, meg a viznek is szabad folyása 
legyen." Az egykorú iratok a molnárokat is dicsérik, kik a folyások és 
az erek minden csinját-binját ismerték s „a viznek elfordításához és 
mcggátlásához értettek." 

Téli időben, mikor a döglápok és a lápkutak kivételével az egész 
mocsár befagyott, nagyon megélénkült a láp. A községek kicsije-nagyja 
ilyenkor a lápokon tanyázott. Vigan folyt a csíkászat, a nádvágás, 
gyékény- és sulyomszedés, aztán meg a vadászat is. A be nem fagyolt 
helyeken tanyázó vizimadarakat körülfogták s botokkal verték agyon. 
Másutt meg hurokkal és hálókkal fogdosták össze. 

Az egyes községek csakis igy, téli fagyáskor közlekedhettek egy-
mással. A lápon keresztül, ilyenkor, gondozott s biztos utak vezettek. 
Ezen utak helyét évtizedeken át hiven megtartották.3) 

!) Károlyi nemzetség levéltárában. 
3) A lápról irt terjedelmes német leírása az Országos Levéltárban van. Oecono-

micu Lad. D. fase. 8. Nr. .47. 1778. 
a) A lápok multszázadi térképein a téli utak és át járások külön meg vannak jelölve. 



Régi történetíróinknak amaz állítása, hogy Ecsedet és Sárvárt hév-
vizek vették volna körül, melyek soha be nem fagytak, a mesék országába 
való.1) Az ecsedi uradalom minden urbáriumában megtaláljuk a lakók 
ama kötelezettségét, hogy fagyáskor a vár körül a jeget fel kell törniök. 
A hévvizekben való hit tehát nem áll biztosabb alapon, mint az ecsedi 
gonosz szellem létezése, aki malacz képében köveket hajigált a járó-
kelökre. 

II. 

Kísérletek a láp vizeinek leeresztésére 1748—1777-ig. 

A lápok folytonos terjedése ellen szakadatlanul küzdöttek ugyan 
a veszélyeztetett községek, de munkájuk sikertelen volt. 

A mult század közepén végre akadt ember, akinek érző szive 
megrezdült a nép szenvedéseinek láttára, s aki elég erősnek érezte 
magát, hogy szembeszálljon a lápokkal és a lápok vizeivel. Károlyi 
Eerencz gróf volt ez, a tiszai részek leglelkesebb magyarja, leghívebb 
luve. Maga is érdekelt birtokos volt. Szerette azt a földet, azt a népet 
lelke egész hevével s a kettő érdekében semmi áldozattól sem rettent 
vissza. 

Először is a lápi birtokosokat s a szolgabirákat szólította föl, 
hogy hü jelentést és leírást adjanak be a határukban elterülő lápokról. 
A megkérdezettek nem nagyon törhették magukat a lápok megvizsgá-
lásában vagy a jelentések Írásában. Mindössze csak egy maradt reánk. 
Ez Domaliidi Istvánnak fentebb idézett jelentése a domahidi batáron 
lévő lápokról,3) jobban mondva azoknak is csak egy részéről. 

Károlyi nem győzvén bevárni a jelentések beküldését, elhatározta, 
hogy maga járja meg a lápokat. Avatott földmérőket hozatott tehát s 
nem kímélvén egészségét, bejárta az egész lápi országot. Végig hajó-
zott a Tiszán, a Szamoson, s ahol lehetett a Krasznán. S ő, a szeptemvir, 
titkos tanácsos, főispán, a tiszántúli kerület főhadparancsnoka lápi bocs-
korban, a lápi vadak csinálta törések, vájások s ingó-lápok között 
együtt fáradozott földmérőivel. Munkájának első eredménye az volt, hogy 
elkészült Szathmármegye vízrajza s az ecsedi láp akkori térképe. 3) 

Erre aztán lelkes felszólítást intézett Szatmármegye nemeseihez 
és jobbágyaihoz a láp tisztítása ügyében. És annak, melynek — mint 
irja — „elkezdésére, miglen a kaszálásnak ideje beáll, a jövendő két 

]) Istvánlfy Miklós, Forgách, Hannulik stb. irják : „nullus unquam hyemis 
rigor tantus est, ut sc ad calcandum p r a e b e t lacus." 

-) A fölötte érdekes magyar jelentés a Károlyi nemzetség levéltárában van. 
3) HM rejtőzik c térkép, nem tudjuk. Károlyi a helytartótanácshoz küldte. 
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hetet szántam, mely alatt önönmagam is jelen akarván lennem, ugyan 
a vizek miatt elpusztult Sándori puszta-helynek közepén igyekezem sátoro-
mat vonattatni s ottan sátorozni !"1) Elrendeli, hogy a megye járásai-
nak jobbágyai négy szakaszban jelenjenek meg 3—3 napi munkára. 

A kitűzött időben a vármegye több ezer emberrel jelent meg a 
Sándori-lápon s azonnal munkához fogtak. A nemesek s a nagybirto-
kosok azonban elmaradtak. A tervbe vett munka egy nagy csatorna 
építése volt a Sándoriláptól kezdve a Csaholyi-tón keresztül egészen 
az ecsedi Nagy-tóig. Ez a csatorna egyúttal az elmocsarasodott Krasz-
nának is medrül szolgált volna. A munka nagy erővel s lelkesedéssel 
folyt. A sikerben való remény, Károlyi Ferencz jelenléte s folytonos 
buzdítása mindenkibe erőt és kitartást öntött. Amint az első ezrek 
elvégezték három napi munkájukat, fölváltották őket a következők. 

Az 1750. és az 1751. évben is hasonló erővel dolgoztak. Az 
utóbbi év őszén már közel jártak a „derék lápu-hoz. „A munka — 
irja Becsky László — igen jó és jövendőben nagy haszonra lészen, 
csak költséggel győzzük, mert ezen 3000 forintos munkával, mostani 
statusához képest, a Krasznának még csak 4 arasznyi vizét vehettük 
le, ha pedig még felényire circiter dolgoztathatunk, tehát ott már majd 
1 klafternyi az Krasznának mélysége, s annyit bocsáthatunk ki vizé-
ből. 2) De ennél is nagyobb perfectióra vihetni, ha az Farkasszegtül, 
azaz a megalkudt ásástúl 1300 lépést még lehetne ásattatni, úgy osztán 
az derék láp alá lehetne az vájást vinni, csakhogy nagy költséggel 
mehetni reá ; ezután annál nagyobb sikerét lehetne tapasztalni ez 
munkának." Becsky azt is ajánlja Károlyinak, hogy Szabolcsmegyél 
is vonja belé a munkába, mivel a láperesztés, annak is nagy hasznára 
volna. S ha legalább 2000 forintot áldoz, a jövő évben folyására lehetne 
bocsátani a vizet. 

Károlyi Ferencz, kinek eddig is több ezer forintjába4) került az 
ásatás, nem sokat remélt Szabolcstól. S mivel Szatmárniegye sem 
birta már költséggel, elhatározta, hogy az országgyűléshez fordul támo-
gatásért. Az 1751. országgyűlésen el is határozták, hogy megkérik az 
uralkodót, nevezze ki Károlyi Ferenczet, mint ama vidék vizeinek leg-
jobb ismerőjét teljhatalmú királyi biztossá. A kinevezés azonban nem 
történt meg, s igy nagyobb szabású munkáról szó sem lehetett. Károlyi 
mindazonáltal befejeztette a megkezdett csatorna ásatását. 

D Károlyi nemzetség levéltárában az eredeti fogalmazvány. 
ä) T. i. az ú jonnan ásott csatornába. 
3) Károlyi nemzetség levéltárában. 
4) Azonkívül megásatván a mcczcnzéfi csatornát, ezért külön ,'1000 frtot és 50 

köböl búzát adott a mcczcnzéfi munkásoknak. 
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1758-ban meghalt Károlyi Ferencz. Az ecsedi lápokkal az ö 
halála után megint senki sem törődött. Azt a hosszú csatornát, melyet 
a nép hálából „Károlyi Ferencz vágású"-nnk nevezett, néhány év alatt 
benőtte a nád és a sás s csak 1778-ban találtak rá ismét. 

A magára hagyott vármegye, mikor egyéb terhek miatt lehetséges 
volt, ki-kivezette még jobbágyait a lápokra, de csak kisebb levezető 
csatornákat készíttetett. Ezek között a legsikerültebb, az Ököritó határán 
ásott csatorna volt. Ez 1772-ben készült el s a lápok vizét a holt 
Szamos-ágba vezette. Hogy a Szamos vize vissza ne folyhasson a lápra, 
a csatornát viztiltóval látták el. Ezt a vágást „a vármegye csatornájának", 
a viztiltót meg a „vármegye fluderének" J) hitták. Nem messze tőle 
llosvay nevü földbirtokos is ásatott levezető csatornát. Ez az „Ilosvay 
csatorna" szintén a holt Szamosba torkolódott. E két csatornának 
köszönhetni, hogy Ököritó, Győrtelek és Tunyog határa egy ideig ment 
volt a mocsártól. 

Bár az ilyen kisebbszerü csatornák is jelentékeny területet tettek 
vízmentessé, Szatmármegye mégis feladta a további védekezést. 
»Teljesen lei vagyunk merülve, — irja a helytartótanácsnak — az ered-
meny nem felel meg óriási munkánknak s erőfeszítésünknek." -) Ilyen-
formán nyilatkoztak az egyes községek is. S mivel fölhagytak a véde-
kezéssel, a lápok s a vad vizek egymás után nyelték cl a szántóföldeket 
s a községeket. Piller Mátyás egyetemi tanár jelentése szerint 1778-ban 
az ecsedi lápok már 12 mérföld hosszú és 5—6 mérföld széles területet 
borítottak el.3) Ez volt a láp legnagyobb kiterjedése ! Huszonegy népes 
falut és két pusztát4) a teljes elmerülés fenyegetett. Több község két-
szer-háromszor is változtatta helyét. 

Szerencsére végre hozzáfogtak a komoly és nagyszabású védekezési 
munkákhoz. 

Károlyi Antal gróf, mint a Szamos tisztítására s hajózhatóvá tételére 
kinevezett királyi biztos, megjárván megyéjének vizeit, csakhamar meggyő-
ződött, hogy ama vidékre nézve a Szamos tisztításánál sokkal fonlosabb a 
lápok további terjedésének megakadályozása, és ha lehetséges az egész 
mocsárnak levezetése. Nagy gondot fordított a lápok vizeinek tanulmányo-
zására és rejtekcinek föltárására. Mint egykor boldogult édes apja, ö is 
bejárta az összes lápokat, még pedig nem is egyszer, hanem tizenöt-

' ) Szathinármogye jelentőse a helytartótanácshoz. Másolatban a Károlyi nem-
zetség levéltárában. 

-) Ugyanott. 
Levelei a Károlyi nemzetség levéltárában. 

4) Szathmármegyc a helytartótanácshoz 1778. aug. 3. Másolata a Károlyi 
nemzetség levéltárában. 
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szőr! S amint Suchodolszky mérnök elkészült a Szamos szabályozásának 
tervrajzával, őt is a lápokra vitte. 

Suchodolszky rendkívüli érdeklődéssel járta be a lápok országát, s 
mint hozzáértő ember azonnal a Kraszna medrének kutatásához fogott. 
A nagy vizek s a lápok járhatlansága miatt, ez igen nehezen ment. 
A Krasznának nagy területen sem folyása, sem medre nem volt. Ahol 
meg vízinövények buja növéséről föllehetett a medret fedezni, oly nagy 
akadályok állottak a közelebbjutás útjában, hogy Suchodolszky, hol övig víz-
ben, hol meg a nádtenger fölött, póznákon volt kénytelen dolgozni. 

Várva-várt jelentését végre 1775. november 30-án terjesztette 
föl. *) Nem rendszeresen kidolgozott mérnöki terv ez, hanem csak 
véleményes jelentés az eddig tapasztaltak alapján. 

Suchodolszky a Kraszna elmocsarasodásának okait a következő pon-
tokban foglalja össze : 1. A sok malomgát Nagy-Majthénytói fölfelé egészen 
Olcsváig, ahol a Kraszna a Szamosba ömlik, (a folyónak amúgy is alacsonyak 
lévén partjai), az áradásokat nagyban elősegíti. Meg lévén akadályozva 
a viz rendes foly EISci, cl meder elsekélyesedett, a partok eltűntek, s a 
nád és sás ellepte az egész folyót. 2. A Szamosba ürnlés oly szögben 
történik, hogy csak nagyon kevés viz ömölhetik az erősebh áradattal 
folyó Szamosba. Hogy tehát a Kraszna vizét vissza ne szorítsa, hegyes 
szög alakjában kellene a Krasznát a Szamosba igazítani. 3. A folyásá-
ban akadályozott Kraszna medre évről-évre jobban eliszaposodik. A 
belédült fák, a lerakódott iszap és a nádgyökerek egyenlővé tették a 
folyó ágyát a partokkal. Az igazi medret alig lehet megtalálni, 
mivel a folyó több mértföldnyi hosszúságban és szélességben tóvá, 
mocsárrá változott, s a nád és sás fölverte az egész tájat. S mivel a 
sikság mély fekvésű, félni lehet, hogy évek múlva az egészet ellepi a 
viz. 4. A malmok rossz szerkezete és a gátak folytonos feltöltése miatt 
mindig több és több föld kerül viz alá. Az ilyen helyeken, a viz lefo-
lyása után olyan kövéren, buján és vadul nő a növényzet, hogy megárt 
a lábas jószágnak. Épp ezért oly gyakori e vidéken a marhadög. Másutt 
viszont az áradat elkotródása után a talaj szikes, sós lesz és igy 
kopár marad. 5. A viz közt lévő emelkedettebb helyeken buja rétek 
vannak. A lakosok le is kaszálják, haza azonban csak akkor vihetik, 
lia a láp befagy. De az őszi áradások rendesen elsöprik boglyáikat. 
6. Fölötte rosszak az utak és kevés a hid, még kevesebb az árok. Ha 

h A Károlyi nemzetség levéltárában van az eredeti, ily czím alat t : „Project 
wie anfiiglichsten denen Ueberschwommungcn des Grassna Flusses und denen dadurch 
endstandenen und noch immer weiter sich breitenden Morästen abzuhelfen und fer-
ner« vorzubringen wäre." Károly, 30. Nov. SuchvdoUzky Capitaine Lieut. Ing. 
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elég hid és feltöltött utak volnának, áradások idején könnyebb volna a 
menekülés. Hogy a Krasznának rendes folyást lehessen biztosítani, 
hogy a roppant mocsarak levezethetők és kiszáríthatók legyenek, szüksé-
ges a malomgátaknak elpusztítása, a medernek az iszaptól, fáktól, 
gyökerektől, nádtól és sástól való megtisztítása, kimélyitése s kiszéle-
sítése, úgyszintén a Szamosba való ömlés szabályozása. Ha ez meg-
történik, a földeken poshadó viz magától visszaszáll a mederbe. Szük-
séges az egész vidék nivellirozása, azután ezen az alapon csatornák ásása. 
Ilyen csatorna épült nemrég Győrtelek és Geberjény falvak között, 
ahol egy malomgátat is átvágtak s a vizet a holt Szamosba vezették. 
Ez igen használható csatorna, de szélesíteni és hosszabbítani kellene, 
hogy nagyobb tömeg vizet vezethessen le. Ezek volnának a legbizto-
sabb eszközök a mocsarak levezetésére. 

Károlyi Suchodolszkynak jelentéseiből és szóbeli biztatásaiból 
meggyőződött, hogy a Kraszna szabályozása esetén remélheti a mocsa-
rak kisebbedését, esetleg teljes kiszáradását is. Amint tehát a Szamos 
tisztítása lehetővé tette, a földmérőket Suchodolszkyval együtt azonnal 
a lápra küldte, hogy az egész mocsárról térképet készítsenek, meg-
jelölvén mindenütt a nyilt vizeket, a lápok természetét, a szigeteket s 
a Kraszna medrét. Suchodolszky, Zimány és Zanathy uradalmi föld-
mérők, később pedig Mezey is, akit Károlyi saját költségén taníttatott 
ki a bécsi katonai mérnök-iskolában, vasszorgalommal dolgoztak a 
fölméréseken s a rajzokon. Az 1777. év végén elkészült a közel egy 
öles színezett földkép. A szerzők ezt a czimet adták neki: „Planum 
Lacas Etsediensis Láp didi cum circamj acent ibus possessionibus, earumque 
confirms et monumentorum ruderibus, partibus item fluviorum Tibisci, 
Samusii et Krasznae geometrico assumption, anno 1777." A fölötte 
szépen kidolgozott földkép a legnagyobb kiterjedésében mutatja be a 
lápot. 

Károlyi erre a helytartótanácshoz fordult, hogy királyi biztosi 
hatalmát az ecsedi láp eresztésére is kiterjesztesse s a nagy vállalat-
hoz némi támogatást eszközöljön ki. A helytartótanács azonban nem 
mert, vagy nem akart ilyen roppant munkába és költségbe kerülő 
vállatba bocsátkozni. Károlyi fölterjesztésére tehát nem válaszolt. 
Károlyi tehát elhatározta, hogy nem vár a helytartótanács leiratára, 
hanem megkezdeti a munkát saját költségén. 

h Károlyi nemzetség levéltárában. 
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III. 

A láp eresztése 1778—1780-ig. 

Miután a szükséges földképek elkészültek, Károlyi hozzáfogatott a 
földmérők javalta csatornák ásatásához. A nagy költséggel járó munkát 
saját költségén akarta végrehajtatni. Az érdekelt megyéktől csak annyit 
kivánt, hogy elegendő számú munkást bocsássanak rendelkezésére. 
1778. május 15-én kezték meg a munkát a szamosszeghi határban, a 
meczenzéfi árok felső végénél. A Kraszna számára itt 1—2 öl széles, 
5 láb mély és 710 öl hosszú uj medret ásatott kemény földbe. 

Hogy az ásatás gyorsabban menjen, június 27-én lelkes hangú 
körözvényben szólította fel Szatmár és Szabolcs-megye lakóit a mun-
kára, s mindenkinek tudtára adta, „hogy akinek tetszik a lápon kész-
pénzért dolgozni, csak bízvást jelentse magát Szamosszeghen, s ameddig 
dolgozni akar, naponkint 5 garas bért fog v e n n i . " A lelkes felhívás 
úgy látszik nem sokat csábított a nehéz munkához; mert Károlyinak 
a megyék által kellett a munkásokat kirendeltetnie. De azért valamennyit 
ö fizette. 

A csatornák ásását — mint a szemtanú Piller tanár írja — a 
legkezdetlegesebb eszközökkel végezték. Hanem aztán ez eszközök kezelé-
séhez kitűnően értettek. A csatorna helyét először egy 24 ökör által vont 
hatalmas két szárnyú ekével szántották föl. A szántás 3—4 láb mély 
volt. Erre a földet kosarakban a leendő partoldalra hordták. Ha a föld 
sáros és iszapos volt, tekenyőkben hordták ki. A radicsinule-kat (gyöke-
reket) kötelekkel s varjakkal vontatták ki ; a karók kihúzására a hujór 
nevii gépet használták. Amint azonban a lápokra értek, egyszerre meg-
nehezült a munka : mert a munkásoknak éjjel-nappal hol térdig, hol 
övig érő vizben és sárban kellett dolgozniok. A láp vágására, a láp 
minemüsége szerint nagy varjú, széles medve és lápi kaszákat, lápmetsző 
heruyökákat, szigonyokat, vashorgokat, csáklyákat, kapákat, fejszéket és 
ásókat használtak. Ha a láp ingó vagy könnyen vágható volt, fölszele-
telték s darabokban a partnak kijelölt helyekre hordták. IIa azonban, 
kemény és összetartó volt, széjjelszaggatták. 

Daczára e rendkívüli nehéz munkának, a jobbágyok jó kedvvel 
dolgoztak. „írhatom Excellentiádnak —jelenti Szuhányi alispán Károlyi-
nak — gyönyörűség volt nézni, minémü serénységgel dolgozott az 
összegyűlt nép." 2) Piller egyetemi tanár is hasonlóan nyilatkozott. 

•) Ugyanott. 
-') Ugyanott Szuhányi László alispán, a lápi munka lelkes barát ja , a ki 

rendkívül sokat fáradozott a lecsapolás körül, folytonosan levelezett Károlyival. 
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„Bámultam — úgymond — a gépeket s még inkább a felvigyázók buz-
galmát, akik éjjel-nappal a vízben vannak. Nyájasan, humánusan bánnak 
a munkásokkal. S ez a nyájasság részükről nem erőltetett, hanem 
igazán t e r m é s z e t e s . " I l y e n ügyes bánásmóddal a munkások ezrei 
gyorsan hatoltak befelé a lápok rejtekeibe. A Mezey mérnök kidolgozta 
részletes tervrajzon az első végzendő munkálatok háromféle szinnel 
voltak jelölve, vörössel, zölddel és sárgával. E szinek után az illető 
csatornákat csak vörös, sárga és zöld lineánaTc nevezték. A vörös linea 
(metzenzéíi árok) a szamosszeghi határtól, Fülöp-Fokjától indult ki s 640 
ölnyi hosszúságban délfelé haladt a lápba. Közvetlen folytatása a 400 
öl hosszú zöld linea volt. Ezt a zöld lineát a 490 ölnyi sárga linea 
kötötte össze a 2700 öl hosszú Barnafás Kraszna nevü csatornával, 
mely a Pályi- és Sándori-határon egészen Szatmármegye határáig terjedt. 

Mindezen csatornák még ez év nyarán elkészültek. Azonkívül a 
Kraszna régi ágyát egészen Kocsordig 4800 ölnyire, a beléhullott fáktól, 
nádtól és kalákánytól megtisztították. Július hó 11-én az aratások miatt 
a munkát be kellett szüntetni. De már aug. 10-én ujult erővel fogtak hozzá. 
Ekkor Kocsordon felül „a láphoz aecomodált vasszerszámokkal" először 
a csaholyi tóig, onnét az ecsedi nagy tóig vágták át a lápokat. Ecsed 
körül az öles viz miatt már csak szálakon dolgozhattak a munkások, 
de azért haladtak tovább. 1778. aug. 28-án délután három órakor 
„szakasztották be a vágást a nagy tóba." A következő héten 738 
munkás az ecsedi vár és a nagy tó között elterülő cseretlápot vágta és 
a kalákányos Krasznát tisztitolta. 

Hogy a Mezey Czirill mérnök tervei szerint ásott csatornák, bár 
még csak kezdetleges állapotban voltak, a mérnöki tudomány követel-
ményeinek megfeleltek, abból is látszik, hogy a belvizek sebesen folytak-
le az uj vágásban s már az év őszén a szamosszeghi láp egészen 
kiszáradt. „Az szalkaiak is, az marhájokat az Kocsordi Krasznára az 
hidhoz hajtogatják itatni, holott azelőtt mindig a maguk lápjokon 
itattak. Az mely jelekből teljes reménységünk vagyon, hogy az láptisz-
titás nagy hasznot fog tenni." 2) 

Október hó elején a munkával már Károlyi Ferencz vágása felé 
tartanak. Ugvane hó 23-án „már bevágták magukat a néhai mélt. 
Károlyi Ferencz ur ö excellentiája vágásába." Majd a börvelyi „cscret-
nádhélyes" láp vágásához fogtak. Az idő azonban október vége felé 
rosszra fordult. Erős fagyok mutatkoztak s a szegény munkásoknak 
„térdig. övig, befagyott vízben" kellett dolgozniok. Nem csoda, hogy meg-

' ) Ugyanott Makóhoz intézett levelében. 
2) Ugyanott. 
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sokalták a munkát s egy lélekkel kiáltották : „inkább leszünk lánczön, 
mint hogy itt dolgozzunk !" November elején az árvizek is nehezítették 
a munkát. A Szamos gátat szakított s elöntötte a sándori, pályi, szálkái 
és szamosszeghi lápokat. De az újonnan ásott csatornákon a viz hamar 
leszaladt s Börvelyig és Ecsedig el sem jutott. Mivel a szegény nép a 
téli időben sok nélkülözésnek volt kitéve, az öt garas napibértől csábittatva 
sokan önkényt munkába állottak. 

így esett meg, hogy még deczember havában is dolgoztak a lápon 
s e hó 21-éig Börvelynél 218 öl hosszú és 2 öl széles medret ástak. 
„De nincs mód benne, — irja Mlinarecz Károlyinak — hogy meg-
állhassák az hideget." Végre is abba kellett hagyni a m u n k á t . H o g y 
azonban a téli áradások be ne hordják majd iszappal és gazzal az uj vágá-
sokat, Mlinarecz, Károlyi jószágfelügyelöje azt ajánlotta, hogy Kocsordon 
alul, hol a Kraszna partjai magasak, három tiltót építsenek s a vizet 
azokkal tartsák vissza. Mikor szinig megtelik a meder, akkor meg kell nyitni 
a tiltókat s a sebesen lerohanó víz elhordja a mederből a gazt és 
iszapot. 

Az 1778-ban elvégzett munka 13,690 ölnyi hosszú, 1—2 öl széles 
csatorna ásásából s a, Károlyi Ferencz vágásának 3100 ölnyire való 
kitisztításából állott. E 17,000 ölnyi munkáért Károlyi Antal gróf 
16,593 frt 40V2 krajczárt fizetett a sajátjából. 

A helytartótanács Károlyi jelentését vévén a végzett munkákról, 
áradozó magasztalá.sokkal halmozza el öt a közjónak és a szegénységnek 
hozott eme nagy áldozatáért. Egyúttal további kitartásra buzdítja öt, a 
megyéket és a földesurakat.2) 

Károlyi a következő, 1779. évi munkát — mint Szabolcsmegyének 
irta — május hó elején akarta megkezdetni. Több ezer ölnyi vágás 
volt még hátra ; azonkívül az uj csatornát össze kellett kötni a Kraszna 
beömlésénél a Szamossal s az egész csatornát kimélyíteni és szélesíteni, 
hogy ne csak a viz levezetésére, de a hajózásra is alkalmatos legyen. 
Hogy a vármegyék nagyobb kedvvel és bizalommal menjenek a munkába, 
Károlyi Szabolcs és Szatmár küldötteivel végighajózott a csatornán. 
A kiküldöttek bámulva szemlélték a hatalmas müvet s meggyőződtek, 
hogy sok helyen, ahová azelőtt csak a madarak juthattak el, már 
vetnek a lakók s kerti növényeket ültetnek. Meggyőződtek arról is, hogy 
hogy az ecsedi lápokkal összefüggésben levő biharmegyei mocsarak is 
jelentékenyen leapadtak.3) 

') Ugyanott Szuhányi levele Károlyihoz. 
2) Mlinarecz Károlyi praefectusa volt ; levelei u. ott. 
3) Országos levéltár. Oeconomica Lad. D. fase. 8. Nr. 47. 
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Á szemle megtörténte után Károlyi Nagykárolyba hivatta a két 
megye szolgabiráit, hogy az ezen évben végzendő munkálatokat tudo-
másukra hozza. A Mezey Cirill készítette tervek szerint ez évben még 
több s nehezebb munka várt a két megyére. Azonkívül most már a 
királyné rendelete alapján ingyen munkásokat kellett adniok. Károlyi 
ugyanis ezentúl csak azokat fizette, a kiket a saját tisztjei rendeltek oda. 
Ezeknek száma is több ezerre rúgott. 

Mezey Czirillnek rajzokkal s pontos fölmérésekkel kisért munka-
programmja szerint Szabolcsmegye része a saját területén : az olcsvai 
határtól Lónyay malmáig 2410 ölnyi hosszú csatorna ásása volt, Lónyay 
malmától a zöld lineáig pedig 1223 öl. A zöld lineának végétől a 
Sándori határig már meglévén a csatorna, azt 3590 ölnyi hosszúságban 
6 ölnyire kell kiszélesítenie. Az elsőre 4850, a másodikhoz 8088, a harma-
dikra 15,228 munkás, vagyis napszám kívántatik. Ezenkívül hetenkint 
585 fejszés ember kell a fák kivágására, Szabolcsmegyére tehát 
11058 • öl földmunka és 2450 ölnyi tisztítás esik. Szatmármegyének 
Kis-Majthénytól Sándorig, azaz 26,425 ölnyi hosszúságban a csatornát 
6 ölre kell szélesítenie. Összesen tehát 49,289 • öl földet kell kihor-
datnia. E munkára 72,655 napszám kívántatik. Az egész ásatás költ-
sége 39,431 frt 12 kr. 

Mire e tervek elkészültek, beállott a mezei munka ideje, azért 
csak annak befejezése után, öszszel foghattak a nagy munkához. Addig 
a természet szabadon fejthette ki erejét az eddig ásott csatornákban. 
Bámulatos, hogy egyetlen nyár tartama alatt a buja növényzetnek 
milyen óriási tömegét tudta elővarázsolni a tavaly ásott csatornákban, 
melyeknek sebesen folyó vize még a kemény tél alatt sem fagyott be. 
Minden kis nádgvökérke, minden gaz kicsirázott s a reárakódott iszapban 
„megbokrozott" ; a vízinövények ezrei össze-vissza fonódva ugy ellepték 
a viz felszínét, hogy hajóval sem lehetett rajtuk keresztültörni.1) Hogy 
Károlyi gróf végighajózhasson a csatornán, 600 embert kellett oda ren-
delnie, kik ,,garaszolásképerí' minden növényt kivágtak. 

Megkezdődvén a munka, Szabolcsmegye napszámosai a vörös, 
sárga és zöld lineát szélesítették és mélyítették s a Barnafás Krasznát 
tisztogatták. Az egész csatornát 5 öl szélesre és 10 láb mélyre ásták. 
A kiásott földet 6—6 ül távolságra hordták. Ásás közben 9 láb mélyen 
a part alatt hajóroncsokra s teljesen megfeketedett, hatalmas égerfa-
törzsekre akadtak.2) Mivel az idő nem kedvezett a munkának s mivel 

' ) Orsz. levéltár. Oeconomica Lad. D. fase. 8. Nr. 47. Károlyi jelentése a hely-
tartótanácshoz. 

Mlinarccz levele a Károlyi nemzetség levéltárában 1779. szept. 20. 
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a munkaerő sem volt elegendő, Mezey mérnök azon igyekezett, hogy 
legalább 3V2 lábbal mélyebbre ássák az egész csatornát. Mert, ba egyik 
belyen megadták volna a végleges mélységet és a többi úgy marad, a 
mélyített helyek mind megteltek volna iszappal s igy a jövő évben 
újra előírni kezdhették volna a munkát. 

Októberben még teljes erővel folyt a munka, de azután a munkások 
száma napról-napra kevesbedett, főleg Szabolcsmegye részéről. November 
elején Szabolcsmegye részéről már csak 11 ember dolgozott a mérnök 
mellett. Ilyen csekély munkaerővel persze nem sokra mehetett Mezey. 
November 15-én már erősen panaszkodik, hogy lia egy-egy megye 300 
munkásnál többet nem ad, 10,000 ember munkája lesz oda! „mert a 
viz áradása megelőz bennünket s az el nem készült alveusba iszapot, 
sárt hord" ! 

Deczember hónapban a folytonos eső, áradás és hideg daczára is 
erősen dolgoztak. A megyék a munkaerőt 480 emberrel szaporították. 
Iszonyú munka volt ez — irja Mlinarecz — s nem csoda, ha a szegény-
ség megsokalta. Maga Mezey fáradhatlannak mutatta magát ; összeszag-
gatott ruhában, jégben, vizben mindig a munkások között volt s hiva-
talos jelentéseit éjjel az erdőben irta ! Deczember közepén a mármarosi 
havasok roppant hava hirtelen elolvadván, megdagasztotta a folyókat. 
A Tisza árja visszanyomta a Szamost s ennek vize a lápra rohant. 
„Ilyen nagy a láp — jelenti Mlinarecz — talán meg sohase volt" ! 
Egyik faluból a másikba csak hajón lehet eljutni. Az uj csatornákon 
azonban a viz sebesen rohant vissza. De a munkát egyelőre nem lehe-
tett folytatni. 

Az 1779. évben végzett munka eredménye az volt, hogy ismét 
nagy darab földet hódítottak vissza a láptól. Az 1779. év őszén a 
szamosszeghi, sándori, tunvogi és kéri határokban a jobbágyok és földes-
urak már szántottak, még pedig olyan helyeken is, hol azelőtt ember-
emlékezet óta mindig magas víz volt. A lápoknak szélföldei meg mindenütt 
használhatókká váltak. Persze ez az eredmény óriási munkaerőbe került. 
A kevesebb erővel dolgoztató Szabolcs csupán október és november 
hóban 8666 munkást küldött a lápra. Szatmármegye hasonlithatlanul 
nagyobb erővel dolgoztatott. Károlyi gróf az öszszel 4554 frt 45 krt 
költött a munkára. 

Mezey táblázatos kimutatása szerint az 1778—1779. évben a 
következő munkát végezték : 2) 

D Ugyanott. Mezey levele Károlyihoz 1779. okt. 24. Mezey szerint a hajó 
roncsai valószínűleg a Kraszna egykori medrében volt. 

2) Ugyanott. 
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Szabolcsmegyében : 

Fülöp Fokjától a Meczenzéfi-
árokig 040 4 — 1 3 3840 

Meczenzéfi vonaltól a zöld vonalig 400 1 3 — 3 . 300 

Ettől a sárga vonalig . . . . . . . . . 490 2 3 — 5 1020iff 

A sárga vonaltól Püspökszegig 1120 4 — — 4 2986 

Püspökszegtől Szabolcs határáig 17)80 4 — 3 3160 

Összesen 4230 - - — — 11307M! 

Szatmármegyében 

Szabolcs határától Malomfokig 2680 3 — — 5 6700 

Malomfokjától az igazi Krasznáig 480 3 — — 5 1200 

Krasznától Espány Patakjáig 1270 — — — — — 

Espány Pataktól Egeresig... . . . 1360 3 2 — 41/2 3400 

Egerestől Csaholyi-tóig - 940 1 4 — 4V2 1175 

Csaholyi-tó 80 — — — — — 

Ettől a Nagy-Tóig . . . 1000 2 — — 5 16664-ff 

Nagy-Tó szélessége ... . . . 435 — — — — — 

Nagy-Tótól a vár alatti csatornáig 1300 2 — — 4 1733/ f t 

Ecsed várától Sárvárig — . . . 2040 2 3 — 51/2 4675 

Sárvártól Keresztntig — . . . — 1060 2 — — 6 2120 

Keresztúttól Nádhidig. . . . . . . . . 1400, 2 — — 5 2333 

Nádhidától Halmosig . . . — — 840 2 3 — 51/2 1925 

Halmostól az 1779-i ásatásig. . . 760 3 — — 6V2 2470 

Ettől a Csákólápig... . . . . . . ... 760 3 — — 7 2660 

Csákóláptól Sövénygátig . . . . . . 1060 3 — — 7 3710 

Sövénygáti ól Görbe-Fizfáig . . . 1200 6 — — 6 7200 

Görbe-Fizfától Rózsás-Mezőig... 1100 2 3 — 3'/2 1604/& 

Rózsás-Mezőtől a töltésig 1640 2 3 — 3 2050 

A töltéstől a Tollásig 680 2 — — 2 4 5 3 / f a 

Tollástól a Kunyhóig 320 5 — — 2 553 /y j 

A Kunyhótól a vágás végéig... 420 6 — — 4 1680 

Ettől a Kosodi Ilidig 3600 - — — — — 

Összesen 26425 — — — - 49289/jSf 

Sntnir- és Szabolcsmegje része egy fitt 30055 -
1 _ 60596,)-} j 

Gazdasigtörtónelmi Szemle 1800. 
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Az egész lápnak kiterjedése 1779-ben, hosszában 30,665, széles-
ségében pedig 8200 öl volt. A lápon keresztül az uj csatorna segítsé-
gével, hajón egészen a Tiszáig 14 óra és 29 perez alatt lehetett 
eljutni. 

A következő évben a tisztítás és a csatorna bővítése előtt a 
munkásoknak egyéb dolguk is akadt. Mivel az uj csatornában rengeteg 
sok volt a csík és egyéb hal, a láptisztitás beszüntetése után a környék 
lakói gazból és faágakból egész sereg gátat csináltak. Ahol a viz szélesebb 
volt, ott levágott fákat helyeztek el keresztben, s igy akasztották meg 
a vizet folyásában. Némely falu lakói kenderáztatónak használták fel a 
csatornát. így a kismajthényi Kraszna hídjánál, alul és fölül, tömérdek 
kendert áztattak s „azt sok száz szekérre való gyepes földdel és tőkék-
kel lenyomtatták." Így teltek a kocsordi hidaknál is. Természetes, hogy 
az ár ezt a sok gazt mind a csatornába hordta. Hiába hirdette ki 
Károlyi jószágfelügyelője „hogy senki legkisebb gátat azon uj munkán 
tenni ne merészeljen, különben tömlöczöztetik és keményen pálezáztatni 
fog", nem használt az semmit. Amit ma lerontottak, másnap már újra 
megcsinálták a jó falusiak. Végre is az egész csatornát őriztetni és 
Szabolcsmegyére keményen ráparancsolni kellett, hogy akik ilyen módon 
rontják a csatornát, „tömlöczben maczeráitatnak és kemény pálczabeli 
büntetéssel szabadulnak". 

Miután az 1780. évi tavaszszal a csatornát az akadályoktól meg-
tisztították, Károlyi Antal gróf fölszólította Szabolcs- és Szatmármegyét, 
hogy küldjenek ki kebelükből néhány férfiút a csatorna és a láp meg-
vizsgálására. Miután ezek Károlyi grófnál, mint királyi biztosnál tiszte-
legtek, 1780. ápril 12.-én Károlyival és kíséretével 7 hajóra ülvén, 
reggel hat órakor útnak indultak. Alighogy a lápok közé értek, tapasz-
talták, hogy a viz nagy tömegben folyik a csatornán s Domahida 
határában, hol a lakosok vallomása szerint emberemlékezet óta viz 
állott, buja kaszálók terülnek el. A Régi-Hid-Láb-nak nevezett helyen 
is, ez évben már kaszáltak. Nyolcz órakor a Csahoczi-Foknak nevezett 
helyhez értek, ahol az elmúlt évben nyolcz boglya jó széna termett. 
A Jégverem nevü helyen meg Eötvös László gulyái legeltek. Az esztrói 
lakosok ugyanitt 136 boglya szénát kaszáltak. Kilencz órakor reggel a 
Sásláphoz (Tollás) értek, mely a kasodi hídtól 3600 ölnyire van. Itt 
kezdődött az uj csatorna építése. Hogy e helyet, a Kraszna régi med-
rétől megkülönböztessék, az itt levő „Görbe Fizfát" vették jelül. E 
helyen azelőtt oly nagy volt a viz, hogy a domahidi lakosok házaikat 
is kénytelenek voltak elhagyni. Most szárazon lehetett járni. A csatorna 
keleti oldalához dülö Rózsamezö azelőtt vizzel boritoti hely volt ; most 
már művelhető terület. 1779-ben 160 boglya széna termett rajta. A 
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bizottság folytatván útját s 13,280 ölnyil hajózván az uj csatornán, 
Ecsedbe ért. Az útközben szerzett tapasztalatok alapján a jelenlevők 
az egész csatorna mélyítését és szélesítését kívánatosnak mondották. 

Ecsedben meghálván, a következő napon (ápril 13.) reggel hat 
órakor folytatták útjukat a Nagy-Tó felé. Ez a Nagy-Tó Ecsedtöl 1300 
ölnyire van s úgy hosszúságában, mint szélességében 435 ölnyire 
terjed. Továbbhajózván, a csatorna medrében s oldalain síirü nádast 
és rekettyési találtak. A kiküldöttek ezt is mélyíteni és tisztiitatni óhaj-
tották. A csaholyi tó és a Tatárvár között lévő 2300' ölnyi csatornáról 
is ugyanilyen véleményben voltak. Koesord falu tövétől a Kraszna régi 
s most kitisztított medrén haladtak reggeli tizenegy óráig. Ettől kezdve 
eltűnvén a Kraszna medre, ismét a csatornán egészen Szamosszegh 
faluig hajóztak. Itt már sebes folyása lévén a csatorna vizének, gyorsan 
a 2700 öles a Barnafás-Krasznára értek, aztán áthaladván a sárga, zöld 
és vörös lineán, a Kraszna régi, elég mély és széles, semmi tisztítást 
nem kivánó medrébe értek. Délután öt órakor már Olcsván voltak. 

A kiküldöttek nagy elismeréssel szóltak a derék műről, melyre 
Károlyi idáig 32,000 forintot költött a sajátjából, de az egész csatorna 
tovább fejlesztését, mélyitését és nagyobbitását kívánatosnak mondották.;1) 

Az utazásról fölvett jegyzőkönyvet Szatmármegyo 1780. április 
17.-én tartott ülésében felolvastatta s elhatározta, hogy azt örök 
emlékül levéltárába helyezteti. Egyúttal Rhédey Lászlót, Irinyi Antalt, 
Eötvös Lászlót Károlyi grófért küldötte, ki megjelenvén a közgyűlésen, 
a megye megköszönte neki eddigi fáradozásait s nagy áldozatkészségét.2) 
A helytartótanács is áradozó szavakkal mondott köszönetet (1780. júl. 
13.-án), s lelkesülten hangoztatta Károlyi áldozatkészségét s fáradhatlan 
buzgóságát, de egyúttal azt is megkérdezte, mennyi haszon háramlik 
a kincstárra a lápokon nyert földekből?3) 

Mig ezek a dolgok történtek, addig a munkálatok lelke, Mezey 
mérnök, asztala mellett görnyedezett s készítette a terveket az 1780. 
évre. Róla senki sem emlékezett meg; vele senki sem törődött. De 
azért nem vesztette cl munkakedvét s kora tavaszszal már beterjesz-
tette a terveket. Eszerint az 1780. évben Szatmármegyére 6175 öl, 
Szabolcsmegyére csak félannyi, azaz mintegy 3590 öl földmunka várt. 
Ez a két munka és a tavalyi ásás tisztítása a mérnök számítása 
szerint 78,120 napszámnak felelt meg.4) 

0 A csatorna megjárásáról fölvett jegyzőkönyv a Károlyi nemzetség levél-
tárában van. 

2) An. 1779. 19. apr. 
3) Országos levéltár. Oeconomica Lad. D. fase. 8. Nr. 47. 
J) A tervek és a munkaprogrammok a Károlyi nemzetség levéltárában vannak. 



20 

Az előzetes megállapodás szerint május hó elején kellett volna 
a munkát megkezdeni. 4) A nagy árvizek miatt azonban lehetetlen volt 
dolgozni. Az áradás még júniusban is tartott; azonkívül e hó első 
felében roppant vihar vonult át a láp fölött. A hihetetlen szélvész ren-
geteg sok fát csavart ki tövestül és a folyóvizekbe s csatornákba 
sodorta.2) Az okozott kár megvizsgálására külön bizottságot küld-
tek ki. 

Ezek az előre nem látott körülmények, meg aztán Szabolcsmegye 
vonakodása késleltették a munka megkezdését. Augusztus hóban azon-
ban már nagy erővel folyt a munka, Mezey vezetése mellett ekkor 
készítették el a szükséges gátakat és tiltókat a vízfolyás elfordítására, 
és megakadályozására, hogy a csatornákban szabadon lehessen dolgozni. 
Miután ezekkel elkészültek, szept. 4-én megkezdték a tulajdonképpeni 
munkát. Szatmármegye az utasítások szerint a szamosszeghi határ-
ban a 640 öles meczenzéíi vagyis vörös linea kibővítésével és mélyíté-
sével kezdte meg a munkát. Ugyanekkor Szabolcs a sárga és zöld 
lineán dolgozott, az elsőt SUa, az utóbbit 3V2 lábbal mélyebbre ásván. 
Egyúttal a Pályi felé eső partokat „csapanyosan" megigazította. Ennek 
elvégzése után a 2700 öles Barnafás-Kraszna tisztítása következett. 
Először a vízmosástól elmaradt sarat, aztán az eltemetett fákat kellett 
a mederből kihordani. Csak ezután foghattak a normális szélesség és 
mélység megadásához.3) 

Addig, mig a Barnafás tisztítása meg nem esett, Szatmár a föl-
tartott vizek miatt nem dolgozhatott a sándori határban. Azért a 
szamosközi és krasznaközi járás jobbágyait csak ennek megtörténte 
után lehetett a munkára bocsátani, hogy egészen a kocsordi eleven 
Krasznáig a csatornát 6 ölre szélesítsék és 5 lábbal mélyítsék. Kocsor-
don felül ugyanezt a munkát a nyiri járás embereinek kellett elvégez-
niök. Alig, hogy munkához láttak, beállottak az őszi esőzések s ezekkel 
együtt az áradások. Szeptember 5-én már azt jelenti Mezey, hogy a 
sárga lineán szakad a part, s lehetetlen lesz a vizet sokáig vissza-
tartani. Három nappal később meg már azt irja Károlyinak, hogy az 
árviz miatt kénytelen volt a munkásokat hazabocsátani. 

Amitől Mezey tartott, az csakugyan bekövetkezett. Szeptember első 
hetében, az áradat átszakítván a töltést, a munkában lévő csatornába 
rohant s néhány nap alatt tízezer ember dolgát tette semmivé. A 
felelősséget mindenki Mezeyre hárította, mindenki őt hibáztatta, holott 

') Szabolcsmegye ki is küldött 1000 munkást, azonban néhány napi munka 
után hazaküldte őket Mezey. 

-) Szuhányi levele Károlyihoz 1780. júu. 14. ugyanott. 
3) Szept. 8-án igy ir a munkáról Szuhányi alispán. 
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a derék mérnök már az előző évben sürgette a Szamos töltéseinek 
megerősítését, kimondván, hogy a Szamos mostani töltései nem birják 
megtartani a lápról lefolyó víztömeget ! De hát ö Károlyinak fizetett 
embere lévén azt kellett tennie, amit ura parancsolt. 

Amint az áradat apadni kezdett, ismét hozzáfogtak a dologhoz. 
Szeptember másik felében Szabolcsnak csupán egy járásából 1449 
ember dolgozott. Azonban — mint Zoltán irta — a Kraszna a tele-
vényes partot átáztatta s amit nappal a csatornából kihordták, éjjel 
visszahoi'dta a viz. A televényes partokból mint ezer meg ezer tölcsér-
ből ömlött a piszkos áradat! „A föld úgy szakadozott, hogy ha a 
munkát félbe nem hagyjuk, okvetetlen az nagy rét reánk rohant volna !" 

Ő is azon a nézeten volt, hogy az ötezer ember munkája kárba-
vesztének Mezey az oka ; mert alulról s nem fölülről kezdette a csatorna 
mélyítését. így állván a dolog, Mlinarecz jószágfelügyelő azt ajánlotta 
Károlyinak, hogy kérje ki Gaszner Teofilnak, Biharmegye mérnökének 
tanácsát, miképpen lehetne a partokat megvédeni „Meczenzéfi embereket 
— irja ugyanő — j ó praktikus naturalistákat kell hozatni, akik minden-
féle árkokat s lápi munkákat tettek s akiknek nagy praxisok vagyon 
mély árkokbúi is a földnek kihányásában s mindenféle csínját tudják az 
olyatén földásásnak és vésésnek. Most 3—4 perez kell, mig egy marok 
földet kivetnek. Olyan enyves a föld, hogy ásóról, kapáról kézzel kell 
levakarni"!1) Gaszner földmérő'-), ki már az előző években is felül-
vizsgálta Mezey terveit, megint kifogástalannak mondotta Mezey egész 
programmját. 

Eközben az idő mindig rosszabbra fordult. A folytonos esőzések 
és áradások miatt alig lehetett dolgozni. Mezeyri olykor már szinte a 
kétségbeesés vett erőt. A bajt növelte az a körülmény is, hogy Szabolcs-
megye nem akart munkásokat kü'deni. így állván a dolog, Szabolcs 
részét a szatnnirmegyei munkásoknak kellett végezniük. Volt is emiatt 
mit hallgatnia Mezeynek ! Bizony ezek nem nagyon vigasztaló dolgok 
voltak a mérnökre nézve. El is keseredett alaposan. „Roppant munkámat és 
költségemet — irja Károlyinak — senki semmibe se veszi, vigasz-
talásom helyett szidnak. Valóban csak Istentöl várhatok jutalmat." 
Majd arra kéri Károlyit, hogy legalább annyi diurnumot adjanak neki, 
mint egy esküdtnek ; mert eddig még semmit sem kapott. Pedig a 
szegény vízben járó embereknek sok bort és pálinkát kell fizetnie a 
magáéból.3) 

' ) Ugyanott 1780. okt. 27. A partok védésére füzfaágak leszurását s karók 
leverését ajánlja. Meggyökeresedvén a füz, megvédi a csatornát a partomlástól. 

-) Ugyanott 1780. okt. 20. 
«) Ugyanott. 1780. decz. 26. 
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Az áradások novemberben is akadályozván az ásatást és tisztitást 
„a lápi munka n e m természet szerint, hanem csak erötetésképen foly-
tattatott". November közepén már annyira szökdöstek a munkások, hogy 
csak imitt-amott lézengett egy-egy fagyoskodó csoport. Még a mérnök 
mellé rendelt katona is megszökött. Huszonnégyet vágjanak rajta — 
parancsolja Szuhányi — s a szolgálatból bocsássák el. November másik 
felében Mezey már csak magányosan maradt a lápon s clbusultan nézte, 
mint ömlik a roppant áradat a töltéseken és tiltókon át a lápokra s a 
lápokról saját müvére : a csatornákba. 

Nem lévén többé dolga a lápokon, arra kérte a megyét, adjon 
neki száz aranyat, hogy Bécsben mérnöki instrumentumokat vehessen. 
Beregmegye — bár földmérőjének nincs olyan szüksége azokra, mint 
neki — szintén 100 aranyat szavazott meg e czélra ! Mivel azonban nem sok 
kilátása volt a fentebbi összegre, mindjárt kijelenti, hogy ha a megye 
nem is ád pénzt, mégis felmegy Bécsbe, mert müszerszámok nélkül nem 
lehet el tovább.1) 

Amint az idő hidegre fordult s a lápok vizei befagytak. Mezey 
ismét, elfoglalta helyét s „a grófnécskának madarászó házacskájában" 
daczolt a hideggel s végezte teendőit. Itt állította össze a „Beneficia 
exsiceationis hujus lacunis ex rebâtis et observatisu czimü jelentését, 
mely szerint Kocsord és Kis-Majthény határain nem kell már hidakat 
építeni, szárazon járnak ott is ,,a hol még senki az élő emberek közül 
nem emlékezik, hogy valaki járhatott volna". Hajózni lehet a csator-
nákon minden irányban. Oly helyeken fogtak magoknak az emberek 
kaszálót és kerteket, hol azelőtt nádtenger és mocsár terült el. 
A lovakat és szarvasmarhákat ott legeltetik, ahol eddig repdeső mada-
raknál egyéb nem járhatott ottan. 

IV. 

Az utolsó munkálatok. 

Mezey még az 1^70. év telén dolgozta ki az egész lápot átmetsző 
uj oldalcsatorna tervét. Ez az uj csatorna Mezey plánuma szerint a györ-
teleki határban, a holt Szamosból indult volna ki s egyenes vonalban az 
ecsedi nagy tóig haladt volna. Mivel a györteleki határban már volt 

!) Ugyanott 1780. decz. 14. A következő dolgokat kéri : 1. Libella telescopica, 
(48 frt), 2. libella ordinaria (16 frt), 3. instrumentum pitonicum, a vízfolyás sebessé-
gének mérésére (15 frt), 4. astrolabium perspectivicum (150 frt), 5. mensula prac-
toriana (15 frt), 6. compas (10 frt), 7. dioptra (20 frt), 8. catena (10 frt), 9. instru-
menta delinealoria (16 frt), 10. scapi (16 frt.) Mindezek — úgymond — kaphatók 
Voiglander mathematischer inslrumentummachcrnél Bécsben a. Mariahilf-Strasseban, 
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két kisebb csatorna, t. i. a vármegye árka és Ilosvay árka, ezek közül 
az egyiket fel lehetett használni. Mezey az utóbbit választotta, mivel 
az ecsedi nagy tó vize közelebb esett hozzá. Mikor deczember második 
felében javában méregette az építendő csatorna helyét, a be nem 
fagyott zsombékos és cseretes lápok között úgy megrekedt, hogy majd-
nem odaveszett. „Az elmúlt napokban — írja Károlyinak decz. 26-án — 
majd utolsó veszedelemben megfagytam. Övig való jeges vizben beeste-
ledtem. Éjszakára nagynehezen, félholtan értem Ecsedbe 1" 

Amint fellábolt, megint munkához fogott s elkészité az uj csatorna 
tervét, Károlyira bízván, hogy a vármegye árka és Ecsed vára, vagy az 
Ilosvay-árka és a Nagytó közötti irány mellett döntsön.4) Az uj, 
3850 öl hosszú, 4 öl széles csatornától sokat várt Mezey. A ,,Humillima 
relatio et opinio quoad deducendum lateralem canahm ex territorio Oköritó, 
a puncto Vár m eg y e-Flu der je dictum per stagna versus Arcem Ecsed" 
ezimii leírásában összefoglalja mindazt, ami miatt a csatorna építése 
szükségessé vált. Az eddig ásott, de be nem fejezett főcsatorna — úgy-
mond — nem képes a vizet mind levezetni. Két csatorna segítségével 
ez könnyebben fog menni. Az uj csatorna nagyban meg fogja könnyí-
teni a Kraszna medrének ásását. Azonkívül nagy kiterjedésű földeket 
lehetnc'vizmentessé tenni.2) Hogy a Szamos vize az építendő csa-
tornán ne folyhasson a lápra, a beöinlésnél erős kötiltót kell építeni. 
A csatorna építése előtt a Szamos töltéseit meg kell erősíteni s emelni, 
nehogy, mint eddig, a folytonos partszakadások veszélyeztessék a munka 
sikerét.3) 

Károlyi Mezey tervét helyeselte, de a kivitel előtt fölülbiráltatta. 
S mivel a birálók a legnagyobb elismeréssel szólottak az uj csatorna 
tervéről, kiadta a rendeletet a kivitelre.4) Eszerint az 1781. évben 
kettős munka várt a jobbágyokra : a régi főcsatorna tisztítása és az 
újonnan tervezettnek ásása. Daczára e kettős munkának, Mezey semmi-
féle segítséget sem kapott. Mindkét helyen maga volt kénytelen vezetni 
a munkát. 

Az 1781. év megint nem kedvezett a lápi munkának. Mint az előző, 

1) A szép kivitelű, szinezett tervvázlat a Károlyi nemzetség levéltárában van. 
Ugyanott vannak a részletes kidolgozások is. „Planum ideale lateralis canalis ex 
Holt Szamos a puncto Fluder nuncupato, per paludem versus Ecsediensem ducti". 

2) Ugyanott. 
3) E két dolgot többször sürgette Mezey, de a megye folyton késlekedett. 

A tiltó még 1784-ben sem volt készen. 
4) Ugyanott. „Deprompta humillima opinio quoad ducenduni lateralem canaloni 

ad Györtelek ex paludibus Ecsediensibus." A birálók voltak : Zirnány, Oláh és 
Dudovits, 
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úgy ez is fölötte nedves volt. Tavaszkor, még az azelőtt száraz helye-
ket is viz borította; aztán a viztől táplált buja növényzet mindent 
elborított. Mire munkához fogtak, a tavalyi ásás a Rózsamezön 500 öl 
kivételével benőtt kalákánnyal, lómentával s főleg sással, még pedig oly 
sürün s erősen „hogy lefesteni nem lehet." A sás-benövés 1200 ölnyi 
darabon lehetetlenné tette a közlekedést. Nem is csoda ; mert hisz a 
télen több árviz volt s az esőzés még a nyáron is tartott. Azonban, mig 
azelőtt ilyen esetekben 3—4 hétbe tartott, mig a viz apadni kezdett, 
most egy hét sem kellett hozzá, hogy eltakarodjék. Pedig a télen a 
falusiak is sok kárt tettek a csatornákban. A legnagyobb hidegben, mikor 
már nem őrizték azokat, átjárásokat készítettek rajtok, hogy szénájukat 
hazavihessék. A behányt földet aztán úgy hagyták. Lónyai meg, elron-
tatván 1779-ben régi malma, a Krasznába ömlő Ég vizén építtetett uj 
malmot. Ennek gátja teljesen megakadályozta a pályi és dobosi hatá-
rokban a vizek szivárodását és lefolyását. 

A sok esőzés és különféle akadályok miatt a tavaszkor csak 
keveset dolgoztak.*) A tulajdonképeni munka csak őszkor kezdődött. 
Mezey szerint Szabolcsra 2700 öl ásatása és tisztítása várt a régi 
csatornában. Ha „az egész járások behajtatnak", négy hét alatt elvé-
gezhetik ezt, s hozzáláthatnak az uj csatorna ásásához. Augusztus 27-én 
Szatmármegye kezdte meg a munkát. Nagyon serényen dolgoztak, de 
amint mélyebbre ástak, felfakadt a viz. Hogy tehát nappal dolgozhas-
sanak, Mezey éjjel leeresztette a csatorna föltartott vizét. Szeptember 
10-én Szabolcs is munkába állott s mivel minden helység része ki volt 
jelölve, sietve igyekeztek azt elvégezni. A szeptember hó kedvezvén a 
munkának, gyorsan haladtak a tisztításban. 14-én már azt jelenti Mezey, 
bogv a régi csatorna tisztítása mellett „a Eluder árkának ásásával" 
800 ölnyire a lápba behatoltak, ahol 3 láb vastag sajtlápra akadtak, 
mely alatt 3V2 lábnyi viz volt. Ezután következik a zsombékos és 
cseretes láp. Szabolcsmegye a sárga lineán és a Barnafás Krasznán 
dolgozik ; de eddig naponkint csak 100 embert küldött s igy késedel-
mezteti a munkát. Október hónapban Szatmármegye csupán az új 
csatorna ásatására egyszerre 4000 embert küldött, azonkívül az Ecsed 
mellett elrendelt ásatásra 600—600-at felváltva. Szabolcs is hatszáz 
emberrel dolgoztatolt. 

Az uj csatornát szintén úgy ásták, mint a régit. Először a nagy 

9 A munka megkezdése előtt, 1781. ápr. 20-án Mezey a „Humillima rclatio 
et opinio intuitu suscipiendi laboris in deducendum canaloni Holt Szamos ad Nagy Tó" 
czimü jelentésében új ra sürgette a zsilipek építését a csatornákon és a Szamos 
töltéseinek megerősítését. 
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szárnyas ekével megbontották a földet, aztán ásókkal és kapákkal 
folytatták. Naponkint 48 ökör kellett ,,jó tézslákkal s csikojtókkal." 
Október közepe felé Szabolcs részéről fogyott a munkások száma. 
Barkóczy főispán levele szerint a megye már 30,000 munkást adott s 
tovább már nem birja. Különben is kára van a megyének a lápi 
munkából ; mert a szatmári viz Szabolcsra szakad. Szabolcsban s nem 
Szatmárban kellett volna kezdeni a munkát.1) Szatmármegye azonban 
tovább is kitartott s még deczember hónapban is dolgozott. Ennek az 
emberfölötti munkának lehetett köszönni, hogy a viz sebesen folyt le a 
csatornákon s a legtöbb helyen szárazon lehetett járni. 

A mostani tisztítás — jelenti Szuhányi Károlyinak — hasznosabb 
mindennél, amit eddig tettek a lápon. Az örvendetes birre Károlyi is 
megnézte, immár tizenhatodszor a lápi munkát Örvendve látta a szép 
eredményt s megjutalmazván a munkásokat, további kitartásra buzdí-
totta őket s megígérte, hogy a következő évben ő is jelen lesz az ásatásnál. 

A tél beállván, a csatornákat folyton őriztették. Bár nagy hidegek 
voltak s a lápok mind megfagytak, a csatornák vize sebesen folyt. 
Február közepén a Szamos kilépett medréből s 760 ölre Ecsed felé 
torlódott. Néhány nap múlva azonhan kár nélkül visszafolyt medrébe, 
s újra befagyott. Márczius közepén beállván az olvadás, hirtelen áradni 
kezdett a viz. Mezeyt, aki egész télen a lápokon dolgozott, az áradat 
hirtelen ugy körül vette, hogy .lóháton úszva", csak nagy nehezen mene-
külhetett meg. 

A tavaszt, Szatmármegye lakói a szükséges szerszámok készíté-
sével töltötték. Kosarakat fontak, tekenöket faragtak, ásókat és kapákat 
készítettek. „Az láp tisztítása iránt — irja Szuhányi alispán — minden 
készületet megtettem és semmi fogyatkozás nem lesz az kívántató 
instrumentomok iránt. Mezey ur is jelen volt a rendeléstételen. Már 
csak alkalmatos időt kell várni."2) 

' ) Ugyanott. 1781. okt. 10. Még egy hétig — irja Barkóczy szabolcsi főispán — ad a 
megye 600 munkást : de aztán többet nem. Mezey mérnöknek táblázatos kimutatása 
szerint Szabolcsmegye 1780-ban csak egy hóiig dolgozott s 8563 munkással 17689 nap-
számot teljesített. Elvégezett 3105 • ölnyi földmunkát, hololt öSOO'/'a-nyit kellett volna 
végeznie. 1781-ben már csak 900 munkást ado t t ; ezek 7600 napszámot teljesitettck. 
Elvégeztek 840' 2 négyszögölet, holott 2533'/ü-ot kellett volna végezniük. A három év 
alatt, amig Szabolcs is dolgozott 32416 napszámmal 5485Vs • ölet végezett, a 
kiszabott 10,805Va • öl helyett. 

2) Ugyanott. „Az 1782. évben véghez vinni szükséges lápi munka systematica 
deductiója az ököritói határban levő Fluder-ároknak rész szerint bővebb kitisztítá-
sára, rósz szerint pedig megásására szükséges embereknek kircndcltetése." E rendelet 
egyelőre 13,500 munkás kivezetéséről intézkedik. A munkások 48 krajezárt kaptak 
minden ölnyi ásásért. 
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Mivel a munka megkezdését Károlyi szeptember 23-ára tűzte ki, 
Szuhányi már szept. 20-án az összes szerszámokat a lápra vitette. 
Egyúttal kiadta a rendeletet, milyen számban s mikor kell a munká-
soknak kivonulniok. Mivel Szabolcsmegye megtagadta a kért segítséget, 
ezúttal már csak Szatmármegye dolgoztatott. Hogy az igv felmerült 
fogyatkozást pótolják, Szatmármegye összes munkabíró emberét kiren-
delték ; számra nézve ez 40,675 napszámra rúgott. Minden munkásnak 
csak három napig kellett dolgoznia. így hát nem érezték meg annyira 
a munka terhét. Minden 50 ember mellé egy biró vagy esküdt, minden 
100 mellé egy megyei katona s minden 1600 ember mellé egy szolga-
bíró volt rendelve. Azonkívül minden járásból egy „ordonanzkatona" 
küldetett Károlyi gróf mellé Györtelekhez. A munkásoknak három napra 
való eledelt kellett magokkal hozniok. 

A czél, mely miatt ily rengeteg munkást rendeltek ki, a már 
emiitett uj oldalcsatorna teljes befejezése volt. Először a tavaly kiásott 
részt kellett mélyíteni, aztán a még hátralévő 1450 ölnyi vágatlan 
területet kiásni. Ez utóbbi rész a sombikos Egerestől az ecsedi Kraszna 
medréig terjedt. •*) Nem lévén hiány semmiben, a munka nagy erővel 
folyt. Ezúttal először használtak bivalyokat szántásra, föld és sár hordá-
sára, még pedig szép sikerrel. Éjjel, mikor szünetelt a munka, meg-
eresztették a lápot, hogy a viz a big sárt és a libegő gazt a csator-
nából lemossa. E láperesztések oly jól sikerültek, hogy a csatornában 
két lábbal magasabban folyt a viz, mint a lápon, még pedig sebesen 
és nagy zúgással. 

Október 6-án már azt jelenti Szuhányi, hogy hat lovon poros 
uton hajtat ott, ahol még tavaly láp volt. „Már mostan Ecsed felé a 
sajtláp körül dolgoznak és reménylem, hogy ha az idő akadályt nem 
tészen, két hét múlva Ecsed várát megveszszük és éppen alája is beié-
in együnk. Már mind az falusiak, mind az földesurak veszekednek az 
lápért. A tavaly csinált alveusba bémenvén a víz, az lápról a nádat 
kiszárította ; feles szénát csináltak, kiki magáénak állítja, uzust azonban 
egy sem bizonyíthat. Már itten minden ember azt mondja, hogy halálos 
véteknél nagyobb volna ezen munkát félben hagyni." 

Október 18-án elkészültek a tavalyi ásás tisztításával és mélyíté-
sével s azonnal megkezdték a láp további nyitását a Rekettyés nevü 
helyen. Elérvén az első Egerest, a második felé tartottak. Itt a munka 
fölötte veszedelmessé vált az „ölnyi mély lápi híg sár miatt." Hogy 
akadálytalanul dolgozhassanak, pallókat készítettek s azon jártak. A lápi 
sár alatt egy ölnyire iszonyú sok, roppant vastag égerfatörzsekre találtak. 

9 Az ecsedi Kraszna medre alatt az Ecsed körül elterülő mocsarakat értették-
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A régi idők őserdeinek utolsó maradványai voltak ezek. 4) Minél mélyeb-
ben hatoltak a lápok rejtekébe, annál több akadályt kellett legyürniök. 
Sár, viz, kemény cseret-, dög- és sajtláp váltakoztak egymással. A cseret-
és sajlápot kaszákkal és varjakkal dolgozták, többnyire egy öl mélyre. 
A sajtláp alatt másfél fontos potyka halakra is akadtak. 

Október második felében beállván a hideg, a nép megtagadta az 
engedelmességet s felesen szökött. Még az őket visszatartani akaró katoná-
kat is megtámadták. Mezey azonban pálinkát és bort osztatott ki köztük s 
ekkor megnyugodtak. Okt. 16-ától fogva nov. végéig még 20,800 munkás 
ál lotta mérnök rendelkezésére.2) Október 19-én végre jelenti Erős Imre 
szolgabíró, hogy Győrtelek felöl Ecsed irányában a láp egészen a 
kaszálókig, vagyis a sajtlápig fel van nyitva, amely nyitáson nagy 
sebességgel foly a viz a holt Szamosba. „Minden hizelkedés nélkül 
bátorkodom kegyelmes uram mondani — irja ugyanő Károlyinak — 
hogy ha valaki ezen munkát haszontalannak állítaná, elme nélkül 
szűkölködő emberek közé bízvást számláltathatik" !3) Október 26-án 
már csak 730 öl vágatlan láp volt hátra. De ez a darab többnyire sajt-
és cseretlápból állott, melynek vágása oly nehéz volt, hogy három nap 
alatt két öl szélességben alig tudtak 80 ölet elvégezni. „Az összeszövet-
kezett nádgyökerek vágásában törtek a kaszák" s majd megszakadtak-
bele a szegény munkások.4) 

Bár az idő is rosszra fordult, fagyott és havazott, azért csak folytatták 
a vágást. A munkások száma azonban nagyon leapadt. November 8-án 
1600 ember helyett csak 110 dolgozott. A többiek élelmükkel együtt az 
erdőkbe szöktek, mert a ,,lápi munkát semmikép ki nem állhatják." A csekély 
munkaerő miatt az eredetileg tervezett négy öl szélesség helyett már 
csak két ölnyire vágatott Mezey, hogy a tél beállta előtt elkészüljön az 
egész csatorna. Az egy ölnyi mélységet azonban jobbára betartották. 
November 15-én a Kraszna medrétől már csak 80 ölnyire voltak. Négy 
nap alatt, rettentő hófúvások között ezt is elvégezték s november 19-én 
jelentette Mezey, hogy a c s a t o r n á n a k v á g a t á s a az Eesedvára 
alatt levő Krasznáig „ s z e r e n c s é s e n m e g n y i t t a t o t t . " Tovább 

i) Kiss Fcrencz szinfalusi ispán jelentései Károlyihoz. 1782. okt. és november 
hónapban. Ugyanott. 

"-) Szuhányi al ispán jelentése 1782. oki. 19. 
3) Ugyanott. 
4) Ugyanott. Mezey levele. „Az hátralevő 730 ölekből álló vágatatlan láp 

többnyire sajt- és cseret-lápból áll ; niidkettönek oly nehéz munkája vagyon, hogy 
három napig is két öles szélességgel alig tudhattunk 80 ölet elvégezni. A sajtlápnak 
7 cs 8 schukos a vastagsága, mégis azon alul is nagy égerfatörzsekre akadnak." 
Láp, 1782. okt. 27. 
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folytatni a munkát tiszta lehetetlenség volt. A szélesítés az új vágáson 
tehát a jövő évre maradt.4) 

Készen lévén az u j o l d a l c s a t o r n a , Mezey azonnal hajóra ült s 
végighajózott rajta. „Tavaszszal már — jelenti Károlyinak — nehezebb 
hajókkal is lehetséges lesz a navigátió Ecsedböl Győrtelekre", onnét 
pedig a Tiszára egészen Szolnokig. Az uj csatornán sebesen kotródott 
a láp vize a holt Szamosba. Nagy területek egészen kiszáradtak s a 
belső Egeresen felül bejártak a szekerek a munkások után. A nád ez 
évben az egész lápon alig tudott felényi magasságra megnőni, mint 
azelőtt. Világos jele ez a láp száradásának.2) Mivel az idő rövidsége 
miatt a holt Szamosnál nem készült el a. zsilip, attól tartottak, hogy 
áradás esetén a Szamos vize az uj csatornán át feltorlódik egészen 
Ecsedig. Ez azonban nem történt meg. 

Oláh András Károlyi rendeletére márczius 3-án, amikor legnagyobb 
volt a Szamos vízállása, Ecseden hajóra tilt s a csatornán Győrtelekig 
evezett. Mind a csatornában, mind mellette lápi vizet talált. A lápi viz 
tiszta, a Szamos árja ellenben inkább iszap, mint viz lévén, könnyű volt 
a kettőt megkülönböztetni. A Szamos árja mindössze csak mintegy 
100 ölnyire hatolt bele a csatornába.3) Márczius 10-én Mezey is 
végighajózván a csatornán, Ecsedröl egy óra alatt Györteiekre ért ; 
visszafelé azonban a viz sebes folyása miatt 4V2 óráig tartott az ut 
erős evezés mellett.4) A tavaszi áradások elmultával a láp nagy része 
járhatóvá lett. A jobbágyok a nád és sás kiirtása után rengeteg terü-
letet tettek kaszálóvá s régi, víztől borított földeiket újra bevetették. 

Az aratás és kaszálás szerencsésen megesvén, szeptember else-
jére újra a lápi munkára vezették a jobbágyokat. Ezúttal csak 600—600 
dolgozott egyszerre. Ennyi is elégnek látszott arra, hogy végre a győr-
teleki-ecsedi csatornát befejezzék. A szeptemberben beállolt esőzések 
azonban fölötte hátráltatták a munkát. Hogy tehát a láptisztitó emberek 
dolgozhassanak, ácsokat kellett hozatni pallók („parlók") csinálására; 

•) Ugyanott. 11a az idő engedte volna, irja Mezey, az újonnan ásott részt is 
szélositették volna, de az idő miatt a munkát nem lehet folytatni. Ecscd, nov. 20. 17S2. 

2) Rátóti Nagy Ferencz szolgabíró igy ir Károlyinak : Az lápon levő árkot 
messzire szárazon bejártam, melyből is már most az láp mellett levő helységek, — az 
melyre ez öltőbeli ember nem emlékezik, — olyas helyeken szárazon sok számú bog. 
lyákat csináltak, de legkiváltképen Győrtelek, Kocsord és Tunyog kimondhatatlan 
hasznokat tapasztal ják, úgy annyira, hogy ottan levő lakosok az láp elpusztításává] 
szárazon maradt helyekért veszekedésekre fakadtanak" stb. Ugyanott. 

3) Ugyanott. 
4) Ugyanott. Mezey a lápi jelentések mellett, már a földek fölméréséről is 

tudósít ja Károlyit. Mikor ugyanis ráért , több község határá t fölmérte s földeiket 
kijelölte. 
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azonkívül a munkások számát is szaporítani kellolt. A csatorna tisztí-
tásánál ez alkalommal használták először Konrád ácsmester saját 
találmányú „mozgó tiltó,,-ját. A tiltót minden délben megnyitották, hogy 
a rajta fekvő viz meg ne rontsa, s hogy a lefutó ár a maga erejével 
kimossa a csatorna ágyát. November elején a nagy vigyázat daczára a 
tiltóval majd hogy komoly haj nem esett. A sajtláp átvágásánál 
ugyanis, oly tömeg viz rontott a munkásokra, hogy a tiltót darabokra 
szaggatta, a csatornában levő gyökereket föltépte és széthordta, a sár-
ból összegyűlt szigetkéket elsöpörte s haragos, sebes folyással rohant 
lefelé. „Ehhez hasonlót — irja Kiss Ferenez Károlyinak — senki a 
lápon nem láthatott" ! ') Szerencsére, a munkásoknak, egy kis hideg 
fürdőn lcivül egyéb bajuk nem esett. A lerohanó viz meg ugy kitisztí-
totta a csatornát, hogy ezer és ezer ember munkája lön megkímélve, 
íme ilyen eredménye volt az új csatorna összeköttetésének az Ecsedvára 
mellett elterülő mocsárral, vagyis az ottani Kraszna-mederrel. 

Az összeköttetés után oly rohamosan folyt a mocsár vize a holt 
Szamosba, hogy az egészen megtelt s a szomszéd füzeseket elöntötte, 
holott a Szamosnak igazi folyásán annyira csekély volt akkor a viz, 
hogy gyalog emberek jártak át rajta. Maga az ecsedi Nagytó is meg-
érezte az uj csatorna teljes működését, mert 48 óra alatt 4 hüvelynyit 
apadt. Szóval mindenütt a legjobb eredmény kisérte a csatorna meg-
nyitását. 2) 

Oláh András ezidötájt (novemb. 14.) megjárván az egész lápot 
„Diarium Itinerarium"-jában azt irja, hogy a kaplonyi lápon keresztül 
kocsin ment a Krasznáig. Annyira kiszáradt a láp, hogy egy ital vizet 
sem talált sehol. Leszállván a szekérről, gyalog járta meg a Rózsamezö 
nevii lápot, Láncz szigetjét és Károlyi Mihály szigetjét. Mindenütt 
szénaboglyákat látott; mert a lakosok a nádat töréssel és égetéssel 
kipusztítván, legelöket csináltak. A bagosi és ujfalusi lápot is gyalog 
járta meg ; „hancsokokkal van teli — úgymond — és sivatag száraz nád-
dal." K is-Majthényból Ecsedig hajón ment, nagyobbrészt sárban és 
épelyben. Ecsednél a viz két lábnyit apadt. Folytatván útját a főcsatornán, 
a csaholyi tóig éri. Itt már alig tudott átvergődni a tóban nőtt ren-
geteg kalákány miatt. Ez a tó is egy lábnyit apadt. Nagy nehezen 
eljutott még Sándorig, de a csatornában felverődött kalákány és sás 
miatt hajóval már nem lehetett tovább menni. A sárga lineában alig 3 
hüvelynyi viz folyt. Az egész uton — irja Recsky — egy embert se 
talált, aki a lecsapolást ne áldotta volna. A győrteleki kanális a láp 

' ) Ugyanott 1783. nov. 7. Károlyi grófhoz. 
a) Ugyanott Szuhànyi alispán levele Károlyihoz 1783. nov. 7. 
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felső részéről már mind lehozta a vizet. A kaplonyi, domahidi, bagosi 
és ujfalusi lápok teljesen szárazak, bolott ezeken, a legnagyobb száraz-
ság idején is három lábnyi viz volt.1) Épp ily örvendetes hírekkel 
szolgált Mezey mérnök is. Az ököritói, matolcsi és más helységek lakói 
már gyalogszerrel járnak a károlyi vásárokra. A cseretlápok alól 
kifolyván a viz, összeragadtak a fenékkel. Az áradat többé nem 
emeli föl.8) 

Bár mindenki látta, mily szép haszonnal és eredménynyel működik 
az uj csatorna, mégis akadtak olyanok, kik mitsem törődvén a közjóval 
a maguk csekély hasznáért készek lettek volna tönkretenni ezrek munkájút 
és reményét. Az uj csatornán még nem készültek el a szükséges 
hidak. A vármegye, költség-hiányában, a Mezey részéről sürgetett zsilipet 
sem készítette el a bolt Szamosnál, az uj csatorna beömlésénél. Egyes 
földesurak, hogy néhány szekér szénát hazaszállíthassanak, ugy segí-
tettek magukon, hogy a csatornát behányatták földdel. Szekereik így 
aztán átjárhattak ugyan, de a viz lefolyása teljesen meg volt akasztva. 
Mezey nem vehette észre e gonosz és esztelen dolgot. Ö ugyanis 
1784. január 22-én tette meg utolsó útját a lápon, aztán hivatalos 
kötelessége máshová szólította. Károlyi is, csak a fenyegetett falvak 
följelentéséből tudta meg a dolgot. Tyúkod, Domahida, Kaplony, 
Börvely, Porcsalma, Pályi, Rápolt, Ököritó és Györtelek lakói ugyanis 
együttes folyamodványt nyújtottak be a grófhoz s elmondták, hogy az 
a csatorna, melyet Ököriton felül, a Túzohiyomás nevü földön, az 
ecsedi réten és a nagy lápságon ástak, annyira levitte a lápok vizét 
a holt Szamosba, hogy szántóföldeik és kaszálóik, melyek régóta viz 
alatt feküdtek, ismét használhatóvá lettek. Most azonban „privatum 
commodum kedviért" a csatornát betöltötték s a Tisza, Szamos és 
Kraszna árja kiöntvén, rétjeiket és szántóföldeiket megfeküdte, sőt 
— nem lévén lefolyása — a falvak utczáiba is feltolódott s szüntelenül 
ott „quartélozik az élni akaró emberek romlására és végső pusztulására". 
Kérik tehát Károlyit, engedje meg, parancsolja nekik meg, hogy a 
csatornát újra megnyissák s miglen a megye „a derék, erős zselépet, 
kalodát, tiltót s reguláris hidat felállíthatja", ők csinálhassanak valamely 
hidacskát. Ha a csatorna újra megnyílik „ezer s meg ezer boglyákat 
termő sok rétek s szántóföldek fognak felszabadulni ; másként az 
Kasod és Kocsord nagy sarjainak és vizeinek impractibilis járhatása 
miatt, valamint aréstomban lenni és az jövést-menést s kereskedést 

9 Ugyanott. 
2) Ugyanott. 1783. decz. 15. 
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elmulatni s aképpen éhezni kénytelenittelünk, ugy lábas jószágot sem 
tarthatunk és helységestül s határostul végképpen el is pusztulunk"!1) 

Mezey visszatérvén a lápra, azonnal eltávolíttatta a csatornából 
a behányt földet és gazt. Szükség is volt erre, mert a roppant nagy 
téli hó olvadásával hihetetlen víztömegeket hoztak a folyók a hegyek-
ből. -) S mivel a holt Szamosnál ínég mindig nem készült el a zsilip, 
s a partokat még mindég nem erősítették meg, a viz egyenesen a 
lápra rohant. Márczius 12-én mái' oly magasra hágott a viz, hogy 
Ecseden a kálvinista oratóriumnak ajtajáig ért. De ezzel aztán vége is 
szakadt az áradásnak. Beállván a Szamos apadása, a györtoleki csatornán 
oly sebesen folyt le a viz, hogy a lápot vizsgálók hajóját elragadta. 
A csatornán hat helyen oly hatalmas lápkutak buzogtak, hogy a köze-
ledő hajót félrelökték.3) A roppant árvizek gyorsan leszaladtak a 
lápokról. Posványos tók sehol sem képződtek. A lakosok dicsekedve 
emlegették Mezeynek, hogy a viz még sohasem folyt le ily hamar. 
A nagy áradatnak annyiban haszna is volt, hogy a csatornákat kitisztí-
totta s a sebesen folyó viz nem engedte a kalákány és sás kép-
ződését. 

Mezey e közben elkészité az 1781. év munkálatainak tervét s 
benyujtá azt a vármegyének. A végzendő munka legnagyobb részét a 
győrteleki csatorna szélesítése és mélyítése képezte. A munka végre-
hajtásánál azonban ő maga már nem lehetett jelen. Szatmármegye 
ugyanis megválasztotta öt mérnökének s mint ilyent a helytartótanács 
1784. július 19 én a Tisza szabályozásához rendelte.4) 

A lápi munka szeptember 19.-én kezdődött. Szuhányi alispán 
egyelőre 8000 ember kirendeléséről gondoskodott.5) Valamennyi munkás 
3—3 napra való élelemmel ellátva jelent meg. A holt Szamosnál 
kezdték az ásást 1550-en s megadták a csatornának az „illendő" 
mélységet. A következő hétre a megye már 2000 munkást rendelt ki. 
Egyes földesurak azonban már nem engedték el jobbágyaikat. „Cseh 
Fercncz uram — irja Meszlényi István, Mezey helyettese — a maga 
embereit nem bocsátotta, söt páleza büntetés alatt megtiltotta, hogy 
egyse merészeljen a lápra jönni" ! Azonban hiábavaló volt ez erő-

i) Ugyanott. A jelzclt falvak folyamodványa Károlyi grófhoz. 
'-) Mczcy már február 6-án megirta Károlyinak, hogy „ezen iszonyú havaknak 

olvadása nagy árvizet fog okozni." 
8) Dudovics jelentése Károlyihoz 1784. márcz. 12. 
4) 1784. júl. 19. a helytartótanács Szatmármogyéhez. Intim. Nr. 16,210. 

Másolatban a Károlyi nemzetség levéltárában. 
") Ugyanott : Dispositiones circa expurgationem lacus Ecsediensis anno 

1784. factae. 
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szakoskodás, mort a jobbágyok saját érdekükben Önkényt eljöttek s 
szívesen dolgoztak.1) Az idő is kedvezett a munkának, a lápon min-
denütt • szárazon lehetett járni. Még az ecsedi vár árkaiból is leszivár-
gotl a viz, sőt a lápon levő kutak és kenderáztatók is kiszáradtak. 

Szeplomber vége felé már nagyon érezték Mezey távollétét. 
A vármegye tisztei nem ismerték a lápot ; még kevésbbé értettek a 
munka vezetéséhez. A sok helytelen intézkedés aztán a munkát is 
lassította. A vármegye rendeleteit meg egyes földbirtokosok igyekeztek 
megakadályozni. Teleki gróf, Cseh Ferencz, Becsky György és Becsky 
Antal nemcsak saját jobbágyaikat nem bocsátották a lápra, hanem 
megjárták a falvakat s fölizgatták a népet, ahol csak lehetett.2) 
Mindamellett szeptember 24-ére mégis elkészültek a győrteleki csatorna 
kiszélesítésével. Az eredmény tehát az volt, hogy a csatornát még ahol 
legkeskenyebb volt is 3V2 ölnyi szélességre ásták. A mélyítésben 
élöföldet, azaz kék agyagot csak az ecsedi kaszálókig találtak, azonfölül 
csupán lápot. 

Október elsején visszajött néhány napra Mezey s megvizsgálván 
az eddig végzett munkát, Meszlényinek s Kiss Ferencznek, mint az ö 
helyetteseinek azt az utasítást adta, hogy hideg időben folytassák a 
szélesítést, melegebb napokon meg a mélyítéssel iparkodjanak. Október 
15-én Ungmegye administrátora Révay Simon báró megvizsgálta az 
egész lápi munkát. Fölötte hasznosnak és sikerültnek találta azt. 
Csupán a csatornák további szélesítését mondotta kívánatosnak. Távo-
zásakor megígérte Szuhányi alispánnak, hogy a többi megyéket is 
rábírja a segélyadásra. S ha nem volnának hajlandók munkásokat adni, 
ö felsége előtt fog reprezentálni.3) 

Befejeztetvén okt. 14.-én az 1784-i lápi munka, Mezey a követ-
kezőkben számolt el az eredménynyel. 1. Az ecsedi vár alatt lévő árok 
és az a körül fekvő viz, melyet közönségesen ecsedi Krasznának 
neveznek, annyira leapadt, hogy a várnak környékén levő viz merő 
sárból áll. Éppen csak annyi viz maradt a vár Krasznájában, mintha 
köröskörül hajóval húztak volna egy hajónyomot a sár közepén. 2. A vár 
alatt tavaly elhelyezett vízmérőn világosan látszik, hogy okt. 14-étöl, 
mikor a lápi munka az idén végződött, egészen november 7-éig 2 
lábot és 9 hüvelyt apadt a viz az ecsedi vár körül. 3. Mivel a győr-
teleki csatorna már mélyebbre van ásva, mint a régi főcsatorna, a 

•) Ugyanott Mezey jelentése 1784. szept. 
2) Berzeviczy levele Károlyihoz 1784. szept. 24-én. Azt is megírja, hogy a 

megye még mindig nem készítette el a zsilipet s igy a künt lévő 800 ember nem 
dolgozhat rendesen. 

3) Szuhányi Károlyihoz 1784. okt. 15. 
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Nagytó vize is visszafelé kezd folyni a győrteleki csatornába. 4. A 
Börvely felül ásott kanálison, mióta az Ecsed körül lévő vizek lejjebb 
szálltak, oly nagy ugrással jön a viz, hogy a maszlagos és posványos 
Krasznának elmaradott sárját kétfelé vágta és minden gátoltatás nélkül 
a maga ereit a győrteleki csatornára indította. 5. Az öküritói és györ-
teleki sertések már nemcsak a lápon, hanem a vár bástyáin is járnak, 
s a puszta vár körül lévő répa- és petrezselyemföldeket mind feltúrták, 
s az ecsedieknek jelentékeny kárt okoztak. 

Az 1784. évben végrehajtott munkával véget ért a láp tisztítása 
és eresztése. A munka távolról sem volt még befejezve ; mert hisz 
Mezey tervei szerint a lápi vizektől visszahódított területeket a Szamos 
és Tisza folyók töltéseinek megerősítésével lehetett csak biztosítani, 
aztán az elkészült csatornákat is bőviteni, fejleszteni és szaporítani 
kellett volna, azonban egyesek kapzsisága, irigysége és gvülölsége 
Károlyi iránt, megakadályozta a további munkálatokat. 

Károlyi Antal gróf megnyervén a donationális levelet az ecsedi 
uradalomra, tömérdek pört volt kénytelen folytatni az elidegenített 
birtokrészek miatt. Már ezek a pöröli is igen sok ellenséget szereztek 
neki a birtokos osztályban. Az ecsedi láp lecsapolásával nyert terüle-
tekre erősen számított a szatmánnegvei földbirtokos-osztály, s mikor 
Károlyi kijelenté, hogy a szárazra vált földeket a „publikum®-nak 
szánta, hallani sem akartak többé a további munkálatokról. *) 

Ezek a viszonyok érthetővé teszik ama mozgalmat, mely 1785-
ben Károlyi és a lápi munkák ellen megindult. Akik e mozgalmat, 
jobban mondva, a hajszát megindították és szították, a névtelenség 
köpenyegébe burkolóztak. Tavaszkor saját tisztjei értesítették öt, hogy 
némely földesurak a lápi munka miatt vádat akarnak ellene indítani a 
helytartótanács előtt. Mondanunk sem kell, hogy Károlyit méltán, mód 
nélkül hántotta a följelentés. 

Október első napjaiban megérkezett a felülvizsgálatra kiküldött 
kommiszárius a lápi munkák megvizsgálására. A vizsgálat egészen 
máskép folvt le, mint ahogy várták. A kommiszárius ugyanis hajóra 
sem ült, a lápot sem járta be, hanem csak az ecsedi várból nézett 
széjjel. Aztán előkérte Mezey terveit, s azokat hosszasan tanulmányozta 
s a kétséges dolgok felöl magyarázatot adatolt magának. A vizsgálatnak 
pedig az lett a vége, hogy a kommiszárius Mezey térképeit és terveit 

') Somogyi levele Károlyihoz. 1777. okt. 19. Bécs. Somogyi elmondja, hogy 
sokáig beszélgetett Szájbely püspök ő excellentiával a lápról. A püspök azt hitte, 
hogy a kiszorított földeket Károlyi maga számára akar ja megtartani s nagyon csodál-
kozott, mikor meghallotta, hogy Károlyi nem a maga, hanem a közjó javára dolgoztat. 

Gazdaeágtürténelmi Szemle 1899. 3 
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dicséretekkel halmozta el s megígérte, hogy ö felségének is be fogja 
azokat mutatni. A lápi munkát is hasznosnak mondotta, sőt kívánta, 
hogy azt mentül nagyobb tökéletességre vigyék. 

Ez utóbbiból azonban nem lett semmi. 1785-ben véget ért Károlyi-
nak, mint királyi biztosnak kiküldetése s ő levette gondját a lápról, 
amely több keserűséget okozott neki, mint örömöt. Olyan ember meg 
nem akadt, aki örökébe lépett volna. Mezeynek rengeteg munkájára s 
valóban szép és elismerésre méltó terveire ezzel ki volt mondva az 
ítélet. Pedig a fáradhatlan s nagy tehetségű férfin, aki a magyar 
mérnöki tudomány egyik legkimagaslóbb, de eddig alig ismert alakja 
volt, még 1785-ben is nagy terveken dolgozott. Elkészítette a Tisza 
delineátióját Tisza-Újlak tói Vásáros-Náményig s ahhoz a helytartó-
tanács felszólítására oly projectumot csatolt mely mind a Szamos 
szabályozását, mind az ecsedi láp teljes kiszorítását végképpen meg-
határozza. A nagy terveket el is készítette. Sajnos, nem volt aki azokat 
végrehajtsa. Munkában kifáradva, elkeseredve és senkitől sem méltá-
nyolva, végre is félretette műszereit. 1785-ben már elbocsátását kérte 
Károlyitól. A gróf tisztei örültek, hogy annyi évi fáradozásáért mit 
sem kér és sietve ajánlották Károlyinak, hogy fogadja el lemondását. L'j 
Ez meg is történt. 

A lápon, az ö távozása után lassankint megint a régi világ kapott 
lábra. Kiki azt csinálhatott ott, amit akart. A csatornák eliszaposodtak, 
partjaik bedőltek s a nád, sás és kalákány átvette megint birodalmát. 

* 

Most, több mini; egy század után, hogy a láp már megszűnt láp 
lenni s a kövér televény földet eke túrja, újra felelevenült annak emléke, 
aki először kisérlette meg a láp kiszárítását. Ami teljesen sikerülhetett 
ma, az nem sikerült Mezeynek. De nem az ö tudományán és tervei 
fogyatékosságán mult, hogy teljes eredményt nem ért el. A ma felhasz-
nált tervek s vízrajzok fényesen igazolják, hogy Mezey teljes tudatában 
volt nehéz feladatának és egészen helyes eljárást követett. Arról 
persze nem tehetett, hogy hiányzott a pénz és az erő tervei teljes keresztül-
vitelére. 

') Szuhányi levele Károlyihoz 1785 old. 10. 
-) Somogyi levele Károlyihoz : „Mezey instantiája, hogy Excellentiád suspen-

dálja, felette jól esik, ita nec ille offenditur, nec jurihus dominalibus praejudicatur, de 
Iiis enim feci provisionem." 1785. máj. 2. 



ADATOK. 

AZ ERDÉLYI HARMINCZADOK UTASÍTÁSA 1591-ből. 

Instructio, qua tricesimae nostrae Transilvanienses Zilah, Deés, 
Sombor. Hunyad, Váradgya, Szászváros. Déva, Nagybánya, cum filialibus 
carum, nobili Pctro Zoic per triennium in arcndam sunt locatac, anno 
domini 1591. die prima mensis Április. 

Hogy azmi harminczadinknak jövedelmi hasznosbban és jobb 
módjával az mi tárházunkban bészolgáltathassanak, egyéb bizonyos és 
hasznos okokat is meggondolván, melyek minékünk, az országnak is, 
javára és hasznára valóknak itéltenek lenni, adtuk az mi erdélyi har-
minczadinkat, melyek felül megneveztettenek, filialisival egyetemben 
árendában három esztendeig az nemes Zok Péternek ez ide alá megirt 
conditiókkal. 

Első. Hogy ez megnevezett harminczadoktul esztendőnként az mi 
tárházunkban 10,000 forintot tartozzék fizetni. 

Az niederlandi áros anbei! penig, kinek Joannes * 
neve, ki Nagybányán lakik, valaminemü móddal és conditiókkal neki 
azmi levelünket adtuk, azokban mindent voltaképpen megtartsa és az 
levél continentiája szerént semmiben meg ne háborítsa, és annak 
harrninczadjait az 10,000 forint summába bele ne tudja, hanem azon 
kivül, az megirt summát azmi tárházunkban éppen bészolgáltassa. 

A summáknak megfizetésének első napja lészen: ez mostan követ-
kezendő keresztelő szent János napja, az második fizető nap : az követ-
kezendő szent Márton napja, mindkettő ugyanezen 1591 esztendőben. 

Másodszor. Ha ennek az summának beadásában, azmi tárházunkban, 
karasia-posztó kévántatik, akármiféle szinü, tartozzék annyi számú vég 
karasiát az mi tárházunkban beszolgáltatni ide Fejérvárra, minden véget 
az summába 16 forintba tudván. Azonképpen ha sája-posztó kévántatik 
is, annak singjét, akármi szinü legyen, valamennyi szükség lészen, tar-
tozzék singjét 1 forintért 25 pénzért ide Fejérvárra, azmi tárházunkba 
beszolgáltatni. Ezeken kivül is, valami bécsi, vagy más országbeli marha 
mi szükségünkre kévántatik, tartozzék mi nekünk megszerezni és azon 
áron, amint ott helyében megveszik, minekünk ide Fejérvárra beszol-
gáltatni, annak az vecturáját és ott való harminczadját is acceptálván, 

* Az eredetiben e holy üresen maradt . 
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reászámlálván és az summából defalcálván, ha penig minekünk ezféíe 
marha szükséges nem lészen, készpénzt tartozzék beadni. 

Hogyha valamely áros ember az ö marhájával az Magyarországban 
való harminczadokra akarna menni és azokon akarna megharminezadulni * 
azokat sem szép szovával, sem igiretivel, sem egyéb okoskodásival az 
magyarországi harminczadok vitáról el ne térítse és el ne hitegesse, el 
se idegcnitse, tisztessége vesztése alatt, mert azzal az mi harminezadink 
jövedelmeinek, melyeket neki árendába nem adtunk, minekünk is nagy 
kárt tenne. 

3. Az áros és minden egyébféle kereskedő embereken szokatlan 
harminczadot ne vegyen, hanem az szokott és rendelt vectigál szerént 
vegye meg az harminczadot mindenféle marhától; azmely marha penig 
az vectigálban nevezet szerént meg nem volna irva, annak válorának 
az kereskedő embertől végérc menjen, és az válóra szerént vegye meg 
az marhának harminczadját, minden forint ára marhátul 3 pénzt. 

4. Hogyha valamely kereskedő ember marhájával elszöki az har-
minczadot s ha akkor meg nem kaphatja is, szabadsága lészen azután 
is, ahol reá talál, az szöktető embert megfogni és az elszöktetett 
marhának két harminczadját rajta megvenni. IIa penig az kereskedő 
ember, ki ezféle dologban találtatik, bűntelennek mondja magát, tehát 
jámbor személyeket gyűjtsön be és az zászló alatt törvényt láttasson az 
dologban. Az melyet penig tisztán rajta kaphat, hogy marhájával elszökte 
az harminczadot, azt az régi mód és szokás szerint büntesse törvény 
szerént. 

5. Azmi az lónak és egyébféle megtiltott marhának kivitelében az 
ország végezését nézi, abban ö is, servatis de iure servandis, az ország 
articulusához tartsa magát és sem adományért, sem egyéb tekintetért 
se lovat, se aranyat, se ezüstöt sem egyéb megtiltott marhát, az articulus 
tartása szerént ki ne hagyjon vinni, elválván azoktul az áros emberektől, 
kik magok keresetiért lovakon kocsikon felmennek, kiken azféle tereh-
vonó lovaktul harminczadot ne vegyen. 

6. Az minemű scédák az magyarországi harminczadokon kikelnek, 
mely harminczadokat mi árendába neki nem adtunk, mely scédák az ö 
kezénél való harminczadokra vitetnek, azokat minden helyeken igazán 
beszedesse, meggy üjtesse és az mi praefectusunk kezébe, hűsége alatt 
beszolgáltassa. 

Azonképen ő is oly bizonyos maga meghihető pecséti alatt való 
scédákat adjon, kiket azok is, kik nála árendában nincsenek, magok-
számadására megtarthassanak. 

7. Az sókamaráknál is, az minemő scédák kibocsáttatnak, melyek 
az ö reá bizo[tt harminjczadra** vitettetnek. azokat is elszedesse, meg-
gyüjtesse és az praefectusunk kezébe, hűsége alatt beszolgáltassa. 

8. Ami váradgyai portásunkon való kamarákról is, minémö scédák 
az só eladásáról kelnek, azokat is hasonlatosképpen beszedesse és fogyat-
kozás nélkül bészolgáltassa. 

9. Az kereskedő embereket maga hasznáért, avagy valami reájok 

* Bizonytalanul irva, lehet „megharminczadolni is. 
** A szögletes zárójelbe tett rész az eredetiben kiszakadt. 
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való haragért, bosszúságért meg ne saczoltassa, meg se hányja marhá-
jokat, hanem amelyikhez kételkedik és valami megtagadott marhából 
sort ismerne hozzá, szabad légyen marháját meglátni, de kár nélkül. 
Az ki penig jámbor és semmi kétség nem lehet marhájához, sőt 
egynehány narminczadokon békével eljött, az olyant meg ne háborítsa. 
És ezekben úgy viselje magát, az utána való harminczadosoknak is 
azonképen meghagyja, hogy mi előnkben ö felőle gyakorta méltó panaszok 
ne jöjjenek, ha penig valakitől azféle dolgokért méltó panasz jönne reá, 
tartozzék annak az mi praefectusunk és számadónk előtt törvényt állani. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kamarai osztályának utasításai közt. 

AZ EÖDÖNFFY-JAVAK UDVARBIRÁJÁNAK UTASÍTÁSA 1657-ben. 
Jnstrudio pro egregio Stephano Vitenczy provisore bonorum pueris 

Georyii Edenffy Vinay de Nagy-Mihály anno domini 1657. 17. mensis 
Mártii data. 

£ 1. Mindeneknek előtte az árva gyermek jószágának lia udvarbíró 
uram az urbárium szerént administratiójához kezd, mindjárást conscri-
bálja minden helyeken az árva jobbágyinak neveket és fióknak is neveket, 
hogy igy lia jövendőben valamely azok közül másuva is találna menni, 
tudhassák meg és találbassék fel, hogy az árva jószágából el ne idege-
nüljön. Azonképen az jobbágyoknak minden lábas marháját conriu-
merálja és regestrálja, kiből jövendőben az ii kegyelme jó magaviselé-
sébül esmértessék meg, lia az jobban épült-e a vagy öregbült-e gond-
viselése alatt marhájok számán és értékében, mert ha az jobbágy épül 
jó industriáját, ha pedig fogynak és szegényednek alatta az árva jobbágyi, 
kárát ismeri az árva gondviselője, melyet refundálni tartozik, ha a felet-
tébb való keménysége avagy álmos restsége miatt esnék ebbeli fogyat-
kozás. 

2. Az árvának kárával hasznot magának semminemű szili alatt 
sem az árva javából, és jövedelméből, sem az jobbágyokéból ne keressen, 
hanem conventiójában Íratott saláriomával és rendelt prebendájával 
contentus legyen. 

3. Eltávoztassa udvarbíró uram azt, hogy az árva majorság szántó-
földében, kérteiben, rétéiben és falukon az puszták után való földekben 
is maga hasznára semmi ulon és módon se takartathasson, barmaival 
az árva majorságából ne etethessen, alioquin megadja az árát, és aféle 
maga számára vetett őszi és tavaszi vetéseket minden fructusúval az 
árva számára takarítsák, mivel az mely industriával az maga számára 
való szántáshoz vetéshez hozzá érkezett udvarbiró uram, azon indus-
triával az árva econoneúhoz,* miért nem érkeznék. 

4. Comissio nélkül semmiféle erogátiokat az árvának javaiból ne 
tegyen, mert számadásakor ha miket comissio nélkül kiad, az számvevő 
nem acceptálja. 

5. Valamit ma elvégezhet, holnapra ne halaszsza, mert az haloga-
tásból semmi hasznot nem szokott venni és várni. 

* így. 
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6. A vinnai udvarháznak és más egyéb helyeknek evvel is ha ini 
épület kévántatik, az én hirern és akaratom nélkül, hogy no kezdje és 
ha az építéshez kezdene az én javallásomból, minden crogatiókrul 
hiteles testimoniomot vegyen, hogy azokat számadására producál-
hassa. 
QFJ. Isten az tavaszi vetésnek idejét behozván, minek előtte szán-

táshoz, vetéshez és szőlőmunkához kezdett az jobbágyoktól az árvának 
földét és rétéit, az hol kévántatik, szépen megirtassa, az hol kévántatik, 
mindenféle gaztul irtattassa és szépen megtisztítsa hasonlóképen az 
szőlők lábjain is az gyümölcsfákat tisztítsa, szőlőknek az gyepöjét, azhol 
kévántatik erősítse és bevágassa. 

8. Az tavasz-vetés bejövén mindenféle leguminákat, zabot, árpát 
jól excolált földben, lencsét borsót, ledneket, egyszóval valamit az föld 
az cjualitása szerént megterem időnek az javán szántasson és vettessen. 

9. Ezt penig mindenféle munkában observálja, hogy az derék 
dolognak, ugy szőlőmunkáknak, szántásnak, aratásnak és behordásnak 
idején az árva kevés jószágát sokfelé ne distrahálja, hanem hogy az 
üdőnok javán szaporábban folyhasson az munka, az mit felesebb 
emberrel végbez vihet üdő vontatással kevesebb emberrel hozzá ne 
kezdjen, aprólékos dologra peniglen az jószágnak sok embereket ne űzzön, 
hanem mindennemű munkákban az jószágra, quantitására nézve illendő-
képen az jó proportionalitást observálja. sy 

10. Az ugarforgatás és vetés alá való szántásokat késedelmes és 
erős üdöre ne halaszsza, és valamenynyire az jószág reáérkezik, mennél 
felesebbet szántat és vettet, anynyit szántasson és vettessen. 

11. Az majorság szőlőkén peniglen, kiknek culturája az ü kegyelme 
gondviselésére bizattatik, azokat ü kegyelme ugy procurálja, hogy azoknak 
minden mivét idejének jován megadja, és ugy miveltesse, hogy az 
szőlők gondviselése alatt épüljenek inkább, hogy se pusztuljanak, az 
szüretnek idejét is Isten mikor előlhozza, az szőlőknek mustját és lőréjét 
minden szag és penész nélkül való hordókba sziiresse, az törkölyét az 
sertés marháknak téli tartására kiváltképen mikor makk nem teromne, 
elrakassa, az boroknak peniglen töltésére, lisztán tartásokra és vele való 
jó bánásra, ahhoz való minden eszközökre, szorgalmatos gondja legyen, 
mert ezeknek fogyatkozási miatt esendő kárt ü kegyelme fizeti meg. 

12. Mindenféle majorságit az árvának gyakorta meglátogassa, hogy 
az őszi és tavaszi vetemények sem füvében sem keresztében kárt az 
árva ne valljon. Illendő helyeken kerteléseket tartson, mert eféléböl 
származott károk is ü kegyelmére redundálnak. 

13. Az kertekben mindenféle veteményeket, mely nélkül az árva 
háza egy nap sem lehet, oly büséggel vettessen, hogy mind az ház 
szükségére elegendő legyen, és az árvának tovább ha iskolába vitetik 
elegendőképen administrálhasson belőle. 

14. Az árva jószágiban az hol malmok vadnak, azokra szorgalmatos 
gondviselése legyen, hites molnárt és legényeket eskettessen, hogy 
senkinek vám nélkül ne őrölhessenek, mérésnek idején hites embere 
legyen, azkivel együtt az mért buzárúl egyenlő rovást tartson, és minden 
méréskor az hites embernek avagy molnárnak az rovás mellé czédulát 
is adjon számadásnak hitelesebb voltáért, az jó molnárokat ajándékért 
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és maga privátumáért ne változtassa, és az malmokra oly szorgalmatos 
gondja és vigyázása legyen, hogy gondviseletlensége miatt pusztán 
haszon nélkül ne álljon, mert az menynyi iidö alatt elromlott és pusztult 
állapotja miatt haszontalanul állani comperiáltatnak, annak az kárát 
udvarbíró uram fizeti meg, mely dolgot sernevelő házakra is értse 
udvarbíró uram, ha az jószágban vagyon, ha penig malom helyeket az 
árvái jószágban illendő helyen mások kára nélkül találhatna, azt idejcn 
megjelentse, kin ha építeni kell, tőlem várjon felöle való ordinantiát. 

15. Az mely jószágban penig az árvának több földesurakkal köz-
malma volna, és az több urak egyik az másik negligentiájához képest 
pusztulni hagyják, az árva kárának eltávoztatásáért udvarbíró uram 
tempestive requiráljon, azt is serio eltávoztassa, hogy magán elmúlni 
az malmoknak való épen való tartásából semmit el ne mulasson, mert 
ha az ü kegyelme negligentiájából az közös malomnak pusztulása tör-
ténik, azbeli kárt ü kegyelme fizeti meg. 

16. Az aratásnak idejét Isten behozván, minden őszi és tavaszi 
vetéseknek és legumináknak betakarítására és szárazon berakására 
udvarbíró uramnak szorgalmatos gondja legyen, kiket ha asztagban 
rakat minden tovább való halogatás nélkül jól befedessen, hogy madarak 
vesztegetésétől és esők miatt az fedetlen asztagban az árvának kára 
ne essék, mert az ilyen kárt udvarbíró uram magáéból fizeti meg. 

17. Az csépletés dolgárul is oly módot observáljon udvarbíró uram, 
hogy az mérésnek idején mindenkor hites ember legyen, az kikrül 
egyenlő rovást tartson, arra penig nagy vigyázás legyen, hogy az csép-
lök sem polvvájával az búzát el ne lopják, sem penig csalárdul az gabo-
nának vagy akármi egyéb legumináknak is elejét és jovát magok szá-
mokra ne tulajdonítsák, se utolját és ocsúját jó helyett az árvának le 
ne adja, hogy atele negligentiából vagy vigyázatlanságból esendő kárt 
az udvarbíró uram magájébói ne fizesse meg. Ha az kaszálásnak ideje 
eljön az füvet az ü erejében aratás előtt kaszáitassa le, azt is olv 
discreto, hogy sokat egyszersmind le ne vágasson, az kiket penig leka-
szálta!. renden sokáig ne tartson, hogy az sok ideig való heverésben az 
széna meg ne feketedjék, sem sok esők avagy árvizek miatt az árva 
szénájában kár ne legyen, kiket jó baglyában feltakartatván az mezőben 
sokáig ne tartsa, hanem jó száraz üdőn behordatván, alkalmatlan kazal-
ban ne rakassa, hogy rossz rakása miatt azokból is az árva kárt ne 
valljon, mert az olyatén kárt is magáéból fizeti ineg. 

18. Ha vetés alá szántai, gyakran maga az szántókhoz kilásson 
és az bevetendő magot amikor felmérik, hites ember jelenlétében 
méresse és arrul rovást adjon, és az mennyit az mezőre viszen, reá 
vigyázzon, hogy ugy vessék, hogy sem az földet meg ne csalják, sem 
kíméletlenül, haszontalanul, felettébb bőven az földben ne vettessen, és 
az kivitt magot az többihez visszavivén ne töltse, hanem az hites 
ember más zárja alatt külön legyen, hogy igv is az árva meg ne csa-
lódjék, és az búzában is lopás és difficultés ne essék. 

19. Az korcsomára való borrúl, az hol helye vagyon az árva jószá-
gában és az serrili is, az hol az koresomának jó kelete volna, idején 
provideáljon, az korcsomák üresen ne álljanak, ha abból való kárát az 
árvának ii kegyelme fizetni nem akarja. 

«e 
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20. Ha bora avagy sere az árvának elfogyna, barátjának vagy 
maga saját borát, serét az árva jószágában sem titkon sem nyil-
ván ne áruitathassa, melynek illendő portiójátul én tőlem értsen, ha 
elfogy és hir nélkül arra rendeltetett hites emberein nélkül bort, sert 
ne vásároljon, számadásnak könnyebbségeért, az kiárulandó bort hites 
korcsomáros kezében adja. és az hordóméréskor mindenkor hites ember 
legyen, mennyi szinbor és sepreje legyen, azt igazán annotálja, és az 
hites embernek is arrul czédulát adjon, az bornak seprejét az árva 
számára égettesse, csak az égett borbul való jövedelmet is külön perci-
piálja és ratiót tartson rúla czédulát adván az seprő égetőnek, egyszeri 
kiégetésére mennyi seprűt adott és mennyi jó égett bor lőtt rúla, 
hasonlóképen az aljasa is mennyi lött, vagy lehetett. 

21. Igen meglássa azt is udvarbíró uram, sem házaiban, majorjá-
ban és jószágiban kétféle szapút, mérczét, vékát ne tartson, meszelyt, 
itczét, csebret, köblöt hasonlóképen, hogy az nagygyal bevegye és az 
kicsinynyel kiadja, tetézve avagy egyenesen való mértékben mércze 
avagy véka megrugódozásból se keressen privatum conunodumot és 
szegénységnek is kárt ne szerezzen. 

22. Az árva majoriban tyúk, lúd, kacsa, pávák, indiák, juh, disznó, 
öreg lábas marha mentül több lehet, szaporittassanak, hogy az major-
beli szolgáló cselédek az fizetést híjában fel ne vegyék, alioquin szám-
tételkor reá irják udvarbíró uramra. 

23. Mindenféle lábas marhák, valamelyeket inventarium szerént 
kezében adnak udvarbíró uramnak, azokra gondot viseljen, hogy nem 
csak megtekéntélje, de azoknak nyavalyájokra is igen vigyázzon, ha 
melyiknek nyavalyája esik, megorvosoltassa, jó gondviselő pásztorokat 
tartván mellettek, téli üdön penig ételére és telelő helyekre szorgalmatos 
gondja legyen, szaporodások gondviseletlenség miatt el ne veszszen, és 
mindenféle marháknak hasznokat, sajtjokat, vajokat, túrójokat, gyapjokat 
külön-külön annak módja és szokott rendi szerént kár nélkül conser-
válja, megtartsa és az hova kívántatik oda convertálhassa és comissiomra 
erogálhassa. 

24. Az mely majorságbeli marha eladni való leszen, udvarbíró 
uram akkorra tartsa eladását, mikor jobb ára lehet, üdönek előtte ára 
alatt el ne mulassa, kirül mindenkor tőlem értsen, idején tudósítván az 
marhák állapotjárul, alioquin az ilyen haszonból álló és lehető fogyat-
kozásokat is reá irja defecturában az számvevő. 

25. Ha valamely munkát és dolgot egész jobbágyságnak közön-
ségesen kellene végben vinni és udvarbíró uram az jószágnak csak 
némely részét fordítaná reá és az többitől pénzt avagy ajándékot venne 
fel az munkákból való kiengedésért az ilyen excessus az számvételkor 
post diligentem inquisitionem állandó animadversióval redundat udvar-
bíró uramra. 

26. Mivel penig az dolgokat és mindeneket szükséges, az gond-
viselésnek alkalmatosságát az üdő hordozza és azoknak változások 
mutatja meg : ha mit ez instructiónak articulusi nem conprehendálna 
is, azmi az udvarbirónak tisztihez és induslriájához való dolog lehetne, 
udvarbíró uramnak maga virtusa és diligentiája az, hogy látván és 
értvén minden dolgoknak jó alkalmatosságát, semmit abban cl ne 
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mulasson, nekem hiremre tegye és hagyásom szerént cselekedjék, úgy 
viselje magát mindenekben, valamik az árva jószág jovára, oltalmazá-
sára, megtartására, jövedelmének öregbítésére, terjedésére és károknak 
akármiből is eltávoztatására feltanálhat, hogy hasznosb szolgálatjával 
tehesse érdemessé magát, mind jó akaratomban, mind fizetésének 
elvételére, kiért az árva is jövendőben ü kegyelméhez állandó remune-
ratióval lehessen és Istennek is áldását fejére várhassa, Stephanas 
Vitenczey m. p. P. H. 

Eredetije az Orsz. Levéltárban, N. R. A, Fase. 808. Nr. 95. jelzet alatt. 

FOGARAS VÁROS SZABADALOMLEVELE 1567-ből. 

Mi Második János Isten kegyelméből Magyarországnak etc. 
választott királya: Adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, hogy az 
mi híveink, Fogaras városunknak birája, esküdti több polgárival együtt 
jüvén mi elünkben, exhibeáltanak mi nékünk az ö könyörgő supplicatió-
jokban bizonyos articulosokat az ő régi szabadságok felöl, jelentvén mi 
nékünk alázatosan, hogy ők azoknak az szabadságoknak praerogatiójával, 
melyeket nékünk irván nyújtottak, régi idötiil fogván éltének és azokban 
Fogaras földének és várának minden főispányitul és praefectusitul meg-
tartottattanak, inig azon Fogaras földe várával együtt az néhai tekin-
tetes és nagyságos Maylád István uraságában nem jutott volna, mely 
régi szabadságukról privilégiumok is volt, de azon Fogaras városa hir-
telen és váratlan tüztül megeinisztetvén, azon privilégiumok is megígett ; 
könyörgöttenek nékünk megírt Fogaras városunknak bírája, esküdti és 
polgári alázatosan, hogy mi őket az ö régi szabadságokban megtartani 
méltóztatnánk. Azért, noha azon bíró és polgárok az olyan szabad-
ságokról bizonyságnak okáért semmi privilegiumokot nem exhibeálhattak, 
mindazonáltal az ő alázatos könyörgésektiil megindíttatván és reáhajolván, 
megtekéntvén és meglátván az ö régi szabadságoknak articulusit, az 
melyeket könyörgő supplicatiójokban nékünk nyújtottak és az megírt 
Maylád Istvántul, maga uraságában nékiek engedett articulosokat is — 
ide alább megírt articulusokat a mi és az mi fő-tanácsunk vigezisekből 
az ő szabadságoknak megkönnyöbbítésére és megerősítésére kegyelmesen 
nékiek megadtuk. 

Elsőben is : Mivel azon fogarasi városunkban bornak árultatása 
régi idötiil fogván csak az földes-uraké volt, akarjuk, hogy ennek utána 
is bornak kiárúltatása egész esztendőt által azon fogarasi városunkban 
csak a mi számunkra megtartassik. Mindazonáltal kegyelmesen annuálunk, 
hogy sokadalmas üdöben, az mikor szokott esni, az városiaknak is, 
nemes embereknek és vitézlő rendnek is, az kiknek olt házok vagyon, 
szabad legyen az ö borokat árulni ; az kiknek pedig házok ott nincsen, 
akár nemesek, akar paraszt-emberek legyenek azok, bort ne árulhas-
sanak. Udvarbirónak és porkoláboknak az mi nevünk színje alatt, avagy 
másképen is, magok borát soha ne legyen szabad árulniok; ha pedig 
házok volna mint az többinek, árulhatják az ö borokat sokadalmas 
üdőben, 
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Az mi penig az húsnak áruitatását illeti, régi szokás szerént hust 
vágatni mészárszékekben kegyelmesen megírt fogarasi városunknak pol-
gárinak megengedjük. Gondjok lészen azért az városiaknak arra, hogy 
mészárszékben az hus el ne fogyjon. 

Item ezt is megengedjük, hogy az régi szokás szerént az fogarasiak 
az ö sertés-marhájokat az várhoz tartozó makktermő erdöken szabadon 
mindenütt legeltethessenek és jártathassák és azokból az sertés-marhákból 
dizsmát adni ne tartozzanak. 

Item az malom jövedelméből, az mely malom Fogarast fogarasi 
patakon vagyon épétve, azon fogarasi bíró és polgárok egyik részét vár 
számára, másikat az ecclesia számára, harmadikát magoknak, negyedikéi 
penig szokás szerént az molnár-gazda percipiálni jelentették. Akarjuk 
és elvégeztünk, hogy hason-fele annak az malomnak jüvedelmének az 
várba az mi számunkra járjon, az másik hason-felének egyik része 
megírt bírónak és polgároknak és az másik része, úgymint negyedrész, 
az molnár-gazdának járjon ; az ecclesia számára ez arányt máshonnan 
kegyelmesen rendeljük. Az causáknak revisióinak módját és rendjét ö 
közöttek azon karban hagyunk, az mint ö nékiek néhai Maylád Istvántul 
megengedtetett volt; mely dolog nyilván kitetszik megmondott Maylád 
István leveléből : hogy tudniillik fogarasi bíró és esküdtek causákot és 
vcszekedíseket, az melyek csak magok közt támadnak, csak magok az 
vár tisztviselői jelenlételek nélkül törvény szerént discutiálhassák ; ide-
genek pedig az kik Fogaras földéből valók, ha az városbéli emberrel 
pörölnek, olyankor embert, az ki vélek az törvényben jelen legyen, az 
udvarbírótul avagy az porkoláboktul kérjenek; és ha az olyan causákban 
appellatio történnék, mind a két pörlekedő fél appellatiójára, az udvar-
bíró és fogarasi várunk gondviselői eleiben bocsátani tartozzanak. 

Item kegyelmesen megengedünk, hogy az adót, úgymint egy-egy 
forintot, annak az helynek szokása szerént az polgárok esztendőben 
nekünk fizessenek két terminusra, egy-egy terminuson ötven-ötven pínzt, 
az olyan adózásiul pedig az város bírája üres legyen. 

Továbbá megírt fogarasi lakosok sem az hadban menni, se arra 
való pínzt adni ne tartozzanak az régi szokás szerént. Éjszakának idején 
is abban az várunkban isztrázsálni ne tartozzanak, hanem csak pénzért. 

Item, ha az városiak mesterembereket az vár munkájára és 
szükségére rendelnének, akarjuk, hogy az olyanok az várból régi szokás 
szerént fáradtságokért conte ntáltassanak. 

Az holott penig az tilalmas halászé-vizek az sokadalmi bírságok 
és az hadaknak rájok szállása felöl, item szántás-vetés, köhordás, vám 
és szántóföldek felől nekünk azon polgárok supplicáltanak : akarjuk, 
hogy az halászó-vizek az polgárok részéről tilalmasok legyenek, hanem 
ezután is az mi számunkra megtiltattassanak és az sokadalmok birsági 
az porkolábok számára járjanak. Item azon polgárok az vár szükségére 
aratni, vetni, követ hordani tartozzanak ; vámot is, az mely Olt vizén 
vagyon, mint a több jobbágyink az hídon megadjanak; vitézlő rendnek 
is és szolgáinknak is, az kik az várhoz tartoznak, magok házában 
szállást adjanak. Mivel pedig az vetés dolgából megírt fogarasi várunk 
tisztességgel el nem tartathatik, akarjuk, hogy az szántóföldeket, az 



melyek az vár szükségére vannak elfoglalva, ezután is az vár szüksé-
gére és számára bírják. 

Ismét kegyelmesen engedjük, liogv az követek és akármi orátorok 
clvitetésétül, lovak és szekerek megadásátul és egyéb szükségektől az 
bíró és az polgárok régi szokás szerént üresek legyenek hogyha az 
követek arról való salvus conductus-levelünket nem producálnának ; 
ha pedig olyan levelek volna, az mi parancsolatunkért mind lovakot 
mind szekereket és egyéb szükséges dolgokrul gondot viseljenek. 

Utolszor : Az rabok megfogásában és az kik megfogásra méltók, 
akarjuk, hogy az külső és vidíki emberek, az melyeket a városban 
avagy az város kívül valami vítkén megfogják, úgymint: lopók, gyilkosok, 
ígetők, tolvajok, paráznák, itetők és más latrok, a kik az megfogásra 
méltók, — az olyanok az udvarbírónál avagy az vár gondviselőitül 
fogva tartassanak és azok által megbüntettessenek. Item az várhoz tar-
tozó szolga-rend közül az városiak ellen valamit vétene, az olyan 
büneseket, ha az várhoz szolgálnak, nem az fogarasi tanács előtt, 
hanem az udvarbíró és az vár gondviselői előtt törvénynyel prose-
quálják ; kik ha az víteknek mivoltáért az fogságra méltók, az udvar-
bírónál és az vár gondviselőinél fogva tartassanak és törvény szerént 
inog is büntettessenek. Ha pedig némelyek az városiak közül valamely 
várhoz tartozó szolga-rend közül való ellen vítenének, az polgárok azon 
vítkeseket az bíró és esküdtek előtt törvény szerént keressenek ; mely 
vétkes polgárok, ha megérdemlők az rabságot, fogva az bírónál tartas-
sanak és ö tüle törvényesen megbüntettessenek. Minden rendbéli causákot 
pedig, akármi dolog végett az bíró és az esküdtek előtt megindítattakot, 
az pörlekedő félek appelatiójokra az udvarbíró és az vár gondviselői eleiben 
mindenkor transmittalni akarjuk és parancsoljuk. 

Mely dolognak nagyobb bizonyságára és örök emlékezetére ez mi 
pöcsítünkkel megerősített levelünket megírt bírónak és több esküdtünk-
nek és polgároknak fogarasi városunkban lakozóknak, mostaniaknak cs 
következendőknek kegyelmesen megadtuk. 

Kült a mi megyesi városunkban, negyedik Januario, Anno 1567. 

Joannes, cleclus rex. 
Michael Csáki, 

cancellarius. 

XVII. századi magyar fordítás, az Orsz. Levéltár kamarai osztályában. 
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A DUNA-ALMÁSI HEGYKÖZSÉG TÖRVÉNYEI. 
Articuiusok. 

Melyek az felséges eamara méltóságos földesurak consensusának 
Ahnási helység promontoriumának jövendőbeli megmaradására és a jó 
rendnek megtartására, mint egy valóságos törvénynek formájában adattanak 
ki. A kikhez ezen helységben való minden rendbeli mostani jövendő szőlős 
gazdák, mint valóságos törvényekhez mindenkor és mindenekben magokat 
tartoznak alkalmaztatni. 

Formula Juramentalis. Én N. N. esküszöm az élő Istenre, ki 
Atya, Fiu, Szentlélek teljes szent Háromság egy bizony örök Isten, 
hogy én azmely hegybéli bíróságot és esküdtséget s hivatalt magamra 
felvettem, abban hiven és igazán eljárok, senkinek személyét nem 
tekéntem, atyafiságot, szomszédságot, barátságot, félelmet, adományt, 
kedvezést félretévén, valakit kártételben, titkon vagy nyilván, éjjel vagy 
nappal benne találok, mindazokat ezen híremnek kötelessége alatt leg-
elsőben az helység birájának megjelenteni el nem mulasztom, annak 
utánna az uraságnak is bémondom, magánosan véle semmiképpen meg 
nem egyezek ; ugy szintén vinczellérek, pásztorok dolgaikra, restségekre 
és kártételekre szorgalmatosan vigyáznom köteleztetem, és ha ezt csele-
kedni elmulatom, mindannyiszor az uraságnak és helységnek szokott 
büntetésében essem. Isten engem ugy segéljen. Amen. 

1. articulas. Hogyha valamely szőlős gazda a szőlőhegyen igazság-
talanoknak vagy hamisaknak kiáltaná lenni az hegyhez hittel kötelez-
tetett bírákat, tehát annak büntetése lészen 12 frt, melynek két harmad-
része az uraságot, az egyik harmad része pedig az helységet fogja 
illetni. 

2. articulus. Hogyha valamely szőlősgazda vasárnapon Isten tör-
vénye ellen tapasztaltatik szőlőjét mivelné büntetése leszen f r t . . . Nem 
külömben ha gyümölcsét azon napon szedné, rázná, olyalénoknak 
gyümölcse confiscáltassék. 

3. articulus. Hogyha valamely szőlősgazda maga szőlőjét el akarja 
adni. legelsőben is a két felől való szomszédját azon hegybeli birák 
által kínálja meg, mind az által adván neki 15 napot, elfolyván az 15 
nap, tehát az után, ugy adhassa el örökösen a mint magának tetszik, 
és azután a szomszédoknak semmi regresszusa nem lészen hozzája. 
Az felvallás pedig légyen helység bírái előtt, hogy annál erősebb jussal 
megmaradhasson az eladott szőlőben, az felvallás után pedig vagy az 
vevő vagy az eladó tartozzék letenni frt 1 den. 50, melynek kétharmad 
része az uraságé, egyharmadrésze pedig az helységé legyen a protocolláló-
nak adaltassék den. 40. Hegybiráknak pedig den. 60. 

4. articulus. Az hegy birái obiigáitatnak a vinczellérekre, munká-
sokra és pásztorokra szorgalmatosan vigyázni, hogy az reájuk bizott 
szőlőn kivül ne járjanak és se gazdájoknak se szomszédoknak, vagy 
másoknak kárt ne tegyenek, hogy ha pedig kártételben tapasztaltatnának 
legelsöbben büntettessenek ad den. 12, másodszor ad frt 1., harmadszor 
az szőlős gazdáknak és az uraságnak be adattassanak és érdemek 
szerint megbüntettessenek. Aszonvból álló pásztorokat pedig (kivált rosz 
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életüekct) a szőlőben ne állítsanak 12 forint büntetés alatt. Melynek is 
két része az uraságé, egy része az helységé legyen. 

5. artikulus. Az hegy mesterek és birák, midőn a szőlőket járják, 
szabad légyen nekik némely gyümölcsöt a fák alatt felvenni ; de azt 
is moderate és nem tarisznyával házához hordani, vagy másoknak 
tarisznyával gazdálkodni, hanem a szőlős gazdáknak gyümölcsét minden 
úttal-móddal conserválni tartoznak. 

C>. artieulus. Egyik szomszéd másik szomszédnak hire nélkül ha 
szőlőjében lapasztaltatik. vagy keresztül járja és utat csinál által rajta 
és az igaz uton kivül jár, vagy valamely fej szőlőt le szakaszt, vagy 
gyümölcsét elviszi, az olyat rajta tapasztalván, az hegymesterek bün-
tessék 6 frtra; ennek is egy része az helységé két része pedig az 
uraságé légyen. 

7. artieulus. Senki egyik szőlős gazdának szölőjébül, sem télen 
sem nyáron semmi szin alatt karóját elvinni, vagy szölőhagyományát 
lemetszeni, vagy oltványát kiásni ne merészelje ; ha ki tapasztaltatik, 
büntettessék ad frt. 12. Melynek is két része az uraságé, egy része 
pedig az helységé legyen. 

8. artieulus. Hogyha szaladásképpen vagy történetbül valamely 
embernek marhája a szőlő tilosába, vagy az szőlőben szalad, akkoron 
büntettessék 112 pénzre a hegy birák által, a kárvallott gazdának elég-
séges satisfactio adattassék, ha ott nem lészen is a kárvallott gazda. 
Es ha szántszándékkal tapaszlaltatik. hogy marháját a szőlőben bocsájtja 
avagy hajtja, akkoron az hegymesterek meg fogván 12 frtra büntessék, 
két része az uraságot egy része az helységet illetvén. Hasonlóképen 
bujkáló vadászok is megfogattassanak és lánczra tétetvén, fegyverek el-
vétessék és az uraság kezébe adattassék. 

9. artieulus. Midőn valamely villongás vagyon a két szőlős gazdák 
között az utak és megyék* iránt; tehát akkoron az hegy birák tartozni 
fognak az instansok részére ki menni és azok közt igazságos igazítást 
tenni ; és ha ugy kívánják, hogy megyekövekkel * ki rakják azon villongó 
megyét, akkoron tartozni fognak az instansok minden letett kőért le 
tenni den. 12, és ha valamely rész fel bontaná s meg állani nem akarná, 
tehát szüret alkalmatosságával referálják a hegybirák. 

10. artieulus. Ha valamely gyümölcsfa, avagy ága miatt a szom-
szédok között veszekedés volna, tehát az hegybíró esküdtel együtt ki 
menvén az instáns kívánságára az olyan fát vagy annak ágát a villon-
gásnak eltávoztatásáért vágják le, ha pedig az olyan fának gazdája 
magát ellenbe vetné, az hegy birák által büntettessék ad frt. 4. és ugyan-
csak azután is vágattassák le az olyatán fa vagy ága. 

11. artieulus. Valamely helységheli személy az hegy bíróságot vagy 
esküdtséget fel vállalni nem akarná, tehát magát frt 12. válthassa meg. 

12. artieulus. Hogyha valamely törvényt az hegy birái a helység-
béliekkel tésznek, minek előtte executioba mégyen a dolog, tartozni 
fognak azon törvény tételt az uraságnak referálni, azt helyben hagyván 
az executiót azután végbe vihetik. 

13. artieulus. Hogyha valamely szőlős gazda maga szőlőjében 

* J'.rtsd : mesgyék, mesgyekövek. 
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valakit megfog, vagyis behajtja, tehát nem lészen néki szabad hír 
nélkül megalkudni és ha megalkuszik is, egyedül csak az maga kára 
iránt alkudhatik meg és az után ugyancsak tartozik beadni az hegy 
biráknak. És sem tolvajt, sem marhát senkinek maga keze alatt nem 
szabad tartani, hanem az hegybírónak keze alá tartozik 12 frt bün-
tetés alatt adni és az által magának satisfactiót kérni megbecsülvén a 
kárt. És mind az ilyetén, mind felülirt büntetéseknek 2 harmadrésze az 
uraságot, az egyharmadrész az helységet illeti. 

14. articulus. Hogy az is observáltassék az helységbeliek által. 
Minek előtte a régi bévett szokás szerént közönségesen az uraság által 
fel nem szabadul az szüret, mint addig senkinek nemeseknek úgy, mint 
nemteleneknek nem lészen szabad maga szőlejét megszedni. És ha 
valamely helységbeli ember kívánná el vinni maga borait, tehát czédula 
nélkül el nem viheti, másként ha tapasztaltatik, contrabondáltatik. 

15. articulus. Hogyha embert fognak a szőlőben, a ki lopni mégyen. 
büntetése 12 forint, az uraságot 8 frt, az helységet 4 forint illetvén. 

15. articulus. Minden szőlősgazda tartozni fog maga szőleje 
végiben az utakat, gátokat és gyepüket reparálni. Ha pedig valamely 
embernek gátján rés találtatik s gondviseletlensége miatt marha mégyen 
be büntetése 4 frt, az uraságé frt 2. den. 75, az helységé frt 1 den. 25. 

17. articulas. A ki a szőlőhegyen Istent káromló beszédekkel 
illetné szomszédját vagy felebarátját, büntetése az uraság részére frt 1, 
helység részére den. 50. 

18. articulus. Minden esztendőben szüret előtt midőn még az méltó-
ságos uraság tisztjei le nem mennének, tartozik az hegybíró az hely-
séget összegyűjteni és ez articulusokat az helység előtt elolvasni ; ha 
kit pedig a parancsolat szőlejénél érne s meg jelenni elmulatná, annak 
büntetése 4 fr t ; harmada az helységé a többi az uraságé. 

19. articulus. Ha valaki pöröl az helység szinen, addig az helység 
a deliberatumot ki ne mondja mig a törvénypénzt 50 den. le nem 
teszi. Ha pedig valamelynek a törvény nem tetszenék, fogott helység-
beli emberekkel megláthatja ; ha még sem. tehát apellálhassa az uraság 
székire. 

20. articulus. Ha valaki valamely szőlőt akarna törvényesen láttatni, 
az régi szokás szerint, hogy birák ki menvén gyertyaszentelő Boldog 
Asszony napján és nem más napon, fogja veszejét és ugyan azon napon 
tegye a tilalmat, ha ki a szerént nem cselekszik, esztendeig két napig 
ne kereshesse, ha szinte jussa leszen is hozzá. 

21. articulus. IIa kik pedig meg nem egyezhetvén, közös szőlőket 
fel akarnának méretni, hegybirák ki menvén vigyék végben, és minek 
előtte ki mennének, tartoznak az felek le tenni frt 1. 

Melynek nagyobb erősségére és a jó rendnek megtartására felül 
megirt felséges camara méltóságos uraságok kegyes consensusábul, 
ugyan ezen articulusokat magam szokott pecsétem és subscription! alatt 
emiétett Almási helységnek további bizonyos maga directiójára ki adtam. 
Signatura Comaromii, die 20. Mártii, 1754. 

Egykorú másolata az Orsz. Levéltár kamarai osztályában. 
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UTASÍTÁS A MÁDI KORCSMA ÉS MÉSZÁRSZÉKRŐL 1635-ben. 

Memoriale Vaesy Pál úrnak az bor, korcsma és mészárszék dol-
gaiban, mint s hogy procedáljon, mely adatott Mádon, 21 Apr. anni 1635. 

1. Az ő Nagysága korcsmáját borból, az mészárszéket húsból meg 
ne fogyatkoztassa kegyelmed. Azmely pénzt Redecs Istvántól az borok 
árát kezéhez veszi kegyelmed, azon mindjárást borokat vegyen kegyel-
med most idején és rakassa az pinczében kegyelmed, az 14 hordó 
bort is, kit most kezéhez veszen kegyelmed Bedecs Istvántól : az borok-
nak sepreit az mi leszen jövendőben kegyelmed az égettborosoknak 
adja el 5 vagy 6 pénzen iczéjét. Ezideig valót adja el Bedecs István, 
és adjon számot róla kegyelmednek. Ha mi restantia vagyon hátra az 
korcsmákon, azokat Bedecs István tartozik kiszedni és mind azt, mind 
az bor seprőnek az árát kegyelmed kezéhez administrálni, mindezekről 
quietantiát adván Bedecs Istvánnak. 

2. Az borok méretésében ezt observálja kigyelmed, hogy az hites 
főbiró mindenkor jelen legyen az borok méretésén, mennyi szin bor 
találtatik és borseprö külön felirattassék, az korcsmárosoknak arrúl 
külön való czédulát adjon minden hordótól. Az üres hordókra is jó 
gondviselés legyen. 

3. Urnák ő Nagysága commissiója nélkül az kegyelmed kezéhez 
proveniált pénzjövedelemből senkinek semmit ne erogáljon, ügy hogy 
ez jövendő szent Jakab napjára urunknak ő Nagyságának mind az bor-
korcsmákról és mészárszékből proveniáló pénzt készen tartván ő Nagy-
ságának kezéhez adhassa kegyelmed Szent Jakab napjára. 

4. Most egy elsőben Szerencsről 12 vágóbarmot adnak kegyel-
mednek kezéhez, kit az elébbi szokás szerint bizonyos ember őrizze jó 
gondviseléssel. Áz mészáros ha leveri, megmázsáltassa és valamennyire 
megyen az húsa, annak az árát percipiálja kegyelmed, azoknak börököt. 
fagygyújokat magához vegye, az aprólékjait is, az baromnak az bélit 
pénzen adassa el kegyelmed. 

5. Markus Pált kegyelmed maga mellé vévén mindjárást menjen 
el és megjárván az boros helyeket, az hol jobban és olcsóbban találja 
és veheti az borokat, legyen azon kegyelmed. 300 forintot készpénzt 
lia megad az borok árában, talál hitelben is annyit, ismég adnak 
kegyelmednek, csak kegyelmed vegyen oly borokat, hogy hasznot és 
nyereséget hozzon, azkitől veszi az borokat kegyelmed, attui vegyen 
egy recognitionalist kegyelmed, mint vette az borokat. 

6. Ez egynehány vágóbarom elkelvén, egy bizonyos hites embert 
rendeljen az mészáros mellé és vétessen mészárszékre való barmot, 
azhol olcsóbban vehetni, kiket jártasson az zombori földön, mivel Mádnak 
kicsiny és szűk határa vagyon. 

Áz vágott barmoknak börit, fagvgyát megtartsa, mig arról ö Nagy-
ságától rendelése leszen kegyelmednek. 
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Mcgtekéntse kegyelmed az ő Nagysága számára jutott szőlőket is, 
mint s hogy mivelik, kikben ha mi fogyatkozást lát, kegyelmed meg-
szólítsa az vinczellért, nem kell csak magára hagyni az vinczellérre. 

Ezeken kivül is kegyelmed urunknak ö Nagyságának igazsággal és 
hűséggel tartozván, mindenekben alkalmaztassa úgy magát, hogy vehesse 
és érdemelhesse ő Nagyságának minden kegyelmességét. 

Kivül. Instructio circa educillationem vinorum in oppido Mád. 1635. 
Pro egregio Paulo Vacsy. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kamarai osztályának utasításai közt. 



VEGYESEK. 

Hamburg és a magyar kereskedők 1365-ben. A hamburg i vá ros i t anács 
tudatja a s t r a l s u n d i polgárokkal 1365 elején, hogy IV. Károly császár 
és cseh király „posuit et ordinavi! in nostra civitate Hamburgensi nundinas 
generates et unum forum annuale tenendum quolibet anno et incipiendum 
die dominica proxima ante rogationes, videlicet quatuordecim dies ante 
festum Penthecostes, et terminanduin oetava die post dictum t'estimi Penthe-
costes, perpetuis temporibus duraturnm", a mely vásárt meglátogatandó 
kereskedőket a császár különös oltalmába vette és minden egyes ellenük 
elkövetendő erőszakoskodást 1000 márka színarany birsággal fenyítené 
meg. Az okirat szerint ezt a vásárszabadalmat M a g y a r o r s z á g o n is 
kihirdettette — „quidem forum predictus Imperator iam acta ordinavit 
intimari et dimulgari in partibus superioribus videlicet in r e g n o U n g ar i e. 
ducato Austrie, Bavarie, in regno Bohemie et prineipibus et mercatoribus 
ab utraque parte Albee (az Elba folyam) usque in Hamburch universis." 
H a n s i s c h e s U r k u n d e n b u c h. vol. IV. no. 135. 

Magyar szabók Flórenzben 1373-ban. Ebben az évben a firenzei „rigat-
tieri" (ó-szeresek), „linaioli e sarti" (szabók) egyesült czéhe panaszkodik, 
hogy a szabómunkások túlnyomó része az Alpeseken túlról valók, 
k ö z t ü k m a g y a r o k is, kik rendszerint vagyontalanok lévén, sokszor 
a rájuk bizott posztóval megszöknek. „Quod maior pars et quasi omnes 
laborantes . . . cum sartoribus sint forenses ultramontani et nihil aut 
modicum habent in bonis et multotiens recedunt cum paimis eis datis ad 
suendum . . ." Az eredeti statútumokból idézi Alfred D o r e n „Entwick-
lung und Organisation der Florentiner Zünfte", S c h m o l l e r's F o r -
s c h u n g e n Band XV. Heft. 3. p. 50. Kropf Lajos. 

Magyar kereskedő angol fogságban 1388-ban. IL R iká rd angol ki rá ly , 
midőn tudomására esett, hogy a németek Stralsundban az ottan tartozkodó 
angol kalmárokat elfogták és portékáikat lefoglalták, 1388. július 14. ren-
deletében meghagyta a londoni mayornak és sheriffeknek „quod omnes 
homines ac bona et mercandisas quecumque . . . villarum de Lubike, 
Rustoke, Wissemere, Sounde (Stralsund) et Hamburghe ac aliarum par-
tium diete terre Almannie in porta civitatis predicte (Londinensis) stb. 

Kropf Lajos. 
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elfogják, illetőleg lefoglalják. E parancs következtében néhány napra rá 
lépre került összesen 18 idegen kereskedő, még pedig 10 Coloniából 
(Kölnből), 7 Tremoniából (Dortmundból) és egy m a g y a r o r s z á g i 
ember is, név szerint : N i c h o l a u s P a t e r n o s t e r m a k e r d e 
U n g a r i a. Valamennyiüket azonban egy más királyi rendelet még u. a. 
év szeptember 20. szabadlábra helyeztetni rendelé. H a n s i o h e s U r k u n d e n -
b u c h IV. no. 933. 934. és 945. Kropf Lajos. 

A magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399—1452-ig. E g y m a g y a r 
aranyforint volt : 

Pfennig' 

scot 

1399 í 
l 

11 
13 

scot 15 

1409 

í 
l 

12 12 
1426 1 mark 12 
1435 1 12 
1436 1 16 
1440 1 „ 16 
1442 1 16 
1446 1 il 14 
1452 1 14 „ 15 Pfennig 

A porosz márka = 4 Viertung = 24 Scot = 48 halb-scot „in Rechen-
münzen." 

1 márka = 60 schilling = 180 vierchen = 720 Pfennig „in ausge-
prägten Münzen." 

Theodor Hirsch, D a n z i g s H a n d e l s - u. G e w e r b e -gesch i ch t e 
u n t e r d e r H e r r s c h a f t d e s d e u t s c h e n O r d e n s . Leipzig 1858. 
p. 242. Kropf Lajos. 

Magyar ezüst-müvek Angliában 1436. Az angol „Libel of English 
Policy", mely tartalmának tanúsága szerint az 1436. évbe tehető, fordulnak 
elő a következő verssorok : 

„Also Pruse mene make here aventure 
„Of plate of sylvere, of wegges gode and sure 
„In grete pleiité, which they bringe and bye 
„Out of londes of Realme and Hungrye. 

Minek értelme ez, hogy „és porosz emberek üzérkednek itt (t. i. 
Angliában) jó és biztos súlyú ezüst portékákkal, melyeket C s e h o r s z á g 
és M a g y a r o r s z á g földjein vásárolnak és onnan hoznak ide." Thos. 
Wright P o l i t i c a l P o e m s a n d S o n g s II. 171. A kötet végén adott 
glosszáriumban a w e g g e s szó értelme w e d g e s n e k (ékek-nek) van 
adva, de annak itt nincs értelme s azért nézetem szerint valószínűleg 
közép-angol w e g e szóval van dolgunk, mely a w e g h e n igével áll 
összefüggésben. A rimelés azt követeli, hogy hazánk angol nevét 
„ F I u n g e r e i " - n e k ejtsük ki magyar ghonetikában, tehát majdnem oly-
formán, amint a hollandiak ejtik azt ki még mai napság is. 

Kropf Lajos, 
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A 13 szepesi város adójához 1450 körül. Valami hibának kell lennie a 
kréta küriil. Mert lia a 6 a z d. T ö r t . S z e m l e tavalyi folyamának 541. 
lapján adott egyes tételeket összeadjuk, eredményül 213 márkát 151/« nehe-
zéket és 1 talentumot kapunk, nem pedig „összesen tehát 208 márkát.' 
A talentum alatt valószínűleg „libra numerata"-t azaz 240 dénárt kel 
értenünk, vagyis „Zahlpfund"-ot, melynek súlya az idővel és helylyel 
változott mindenha és mindenhol. Mai napig is beszélünk pl. egy font 
sterlingről, mely azonban modern angol shillingekben csak 113'1 grammot, 
arany sovereignben pedig alig 8 grammot nyom, pedig az Angolországban 
még használatban levő Troy poundnak 873 gramm a súlya. 

Kr. L. 
Münzer. Dr. Szádeczky e szót „pénzváltók"-nak fordítja (A c z é h e k 

t ö r t é u e . t e M a g y a r o r s z á g o n 14. 1.) Ha félre nem érteni őt, az 
általa idézett „ősi város" alatt Körmöczbányát kell értenünk, s azért haj-
landó volnék a „Münzer" szót .,pénzverőkének fordítani, külföldi példák 
után itélve, hol nemcsak a Wechslereknek (campsores, pénzváltók), hanem a 
Münzereknek (monetarii, pénzverőknek) is voltak czéheik. Kr. L. 

Az erdélyi kincstár jövedelmei 1725—27-ben. Az összes k incs tá r i 
n e t t ó - j ö v e d e l m e k , azaz mindenből kivonva a kiadásokat, fizeté-
seket stb. az 1725—27. évek eredményei alapján á t l a g o s a n v é v e — 
a M. Nemz. Múzeum Fol. Lat. 1159. számú kézirata szerint — a követ-
kezők voltak : 

Rajnai 
f o r i n t kr. 

1. A pénzverő-ház jövedelme 93,019 092/3 
2. A higany árából 6,202 04 
3. Sójövedelem 70,108 46 

53,779 521/a 
5. Gyulafehérvári vámból 668 28Va 
6. Zalathnai uradalom jövedelme 3,257 05 
7. Dévai „ „ „ „ 3,437 23 
8. Lőporelárusitásból 3,918 
9. Beszterezei vám bérletéből 400 

10. Apaffy-javak bérletéből 38,000 
11. Erdélyi megyék tizedeinek bérletéből . . . 4,270 44 
12. Közép-Szolnok, Krasznamegyék tizedbérletéből 600 
13. A Szászföld tizedbérletéből 7 500 
14. Korcsmáltatási bérletekből 2.104 
15. Taksák (a városok, görögök, örmények stb.. 

után) jövedelme 4,778 
16. Előlegek jövedelme 2,617 

azaz összesen: 294,659rajnaifrt43Vskr. 
Volt meg ezenkívül, többnyire előre nem látható, több-kevesebb 

rendkívüli jövedelem is, T. K. 
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GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A „HUNYADMEGYEI TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TÁRS. IX. 
ÉVKÖNYVE" az 1896-98. évekről, a következő gazd. tört. érdekű közle-
ményeket tartalmazza: T é g l á s G. Deeebal dák király kincse. 
Dr. V e r e s s E. Déva és környéke Castaldo idejében, 1451—3. sok 
érdekes eredeti okirat közlésével. — Egy szoknya meg három forint : 
magyar vallatőlevél Báthory Zsigmond idejéből, a Brázovaiak kernyesdi 
birtokáról. — K o l u m b á 11 S. Beköltözött és törzsökös családok 
Lozsádon. - Hvnyadmegijei oklevéltár. Dr. Z i 111111 e r m a n 11 F. Körös-
bánya legrégibb szabadságlevelei; 1427 és 1519-ből. — Dr. V e r e s s E. 
Déva városi szabályrendelet a XVII. századból. — M a n t e a u M. 
A vajdahunyadi gör. kath. egyház levéltára ; (1458—1711). — S z i l á g y i S. 
Déva városának diffieultási. 1717. 

A „MAGYAR NYELVŐR" 1898. évfolyamának gazd. tört. érdekű 
szómagyarázatai : T o l n a i V. Barack, kajszin. — Cserben hagy ; e szólás 
tulaj donképen a t í m á r o k , c s e r z ő v a r g á k mesterségétől veszi ere-
detét. — T. B. Paprika. — M e l i e h J. Csizmadia. — Szavaty, zavagy, 
zuvat. — Szavatos. E két czikk teljesen tisztázza a s z a v a t o l á s eredetét, 
ősjogunk e rendkívül becses emlékét. — S i m o n y i Z s. Kocsiműszavak, 

- C s a p o d i J. M 01 e c z B. Ruhanevek. — R. P r i k k e 1 M. K r a u s z 
S. Peszmet, peszmeg. — A . k o c s r eredete. — A kocsi kérdéséhez. 
E két czikk kimutatja, hogy a kocsi legelőször is (XV. száz.) a K o c s 
községbeli hires f u v a r o s o k a t , később az általuk használt könnyű 
födött utazószekereket jelentette s innen ment át az összes európai népek 
nyelvébe. — P e t z G. Német jövevényszók : Csölle (== haj ócska). — Szó-
magyarázatok : Abora, "Lécz. — Á s b ó t h 0. S r s. Huj a ; hajós műszó. — 
K r o p f L. Timár. — T ó t h B. N a g y Gy. A hintó Turóczi krónikájában. 
— B e r k y G. Csicselli ; az 1825-ben gr. Zichy Károly osztr. pénzügy-
miniszter által vert aprópénz gúnyneve. — N a g y s z i g e t h i K. Baka-
selyem. — K r o p f L. Suba. 

A „FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK" 1898. évfolyamának gazd. tört. 
érdekű közleményei B a r t e k L. A földrajzi tényezők befolyása a vallásra. 
- F e s t A. Fiume földrajzi helyzetéről. — H a 11 u s z I. A Duna-Tisza-

köz vándorlása. — Dr. H a v a s s R. Dalmáczia, Magyarországhoz való 
vonatkozásaiban, tekintettel Fiúméra. — Dr. T b i r r i n g G. Városaink 
népesedési viszonyai 1777-ben. 

A „KORRESPONDENZBLATT DES VEREINS FÜR SIEBEN-
BÜRGISCHE LANDESKUNDE" 1898. évfolyamának gazd. tört. érdekéi 
közleményei: J. W o l f f . Adatok az erdélyi helynevek magyarázatához. 



— F r . T e u t s eli. Okleveles adalék az erdélyi szász agrártörténethez ; az 
elsőfoglalási jog érdekes esete Nagy-Csűrön a község földén lévő kaszáló, 
legelő és nádra nézve 1433. és 1546-ból. — E. K ü h l b r a n d t . A brassói 
evang. plébániatemplom régi keleti szőnyegei a XV—XVIII. századból. — 
A szászföld állapota a XVII. század végén; közli az egyes szász székek 
házainak és lakosainak 1687—1695. évi nagybecsű összeírásait. — Vegyesek. 
Ss. Brassói papirmalom 1568; a szemlénkben megjelent okiratot ismerteti. 

- Irodalom. T a g á n y i K. A m. kir. országos levéltár ismertetése. — 
F. Z i m m e r m a n n , C. W e r n e r , G. M ü l l e r . Urkundenbueb zur 
Gesch. der Deutschen in Siebenbürgen. — F. A. B e l l . Zur Gesch. des 
Feuerlöschwesens. 

Az „ARCI IAE OL O Gl AI ÉRTESÍTŐ" 1898. évfolyamának utolsó 
füzetének gazd. tört. érdekű közleményei : 1) r. E b e r L. Mátyás király és 
Filippino Lippi. — M i h a 1 i k J. Antonius mester aranykelyne ; 1502-ben 
készült Kassán. — Különfélék. K. L. „Vásárbirák uraimék instructiója" 
1702. Kassán. 

Az „ARCHIV FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTE" 1898. évi 
LXXXVI. kötetének első felében: A. B e e r rendkívül érdekes tanul-
mányt irt, az osztrák kereskedelmi politikáról Mária Terézia és II. József 
alatt, önálló levéltári kutatások alapján, 204 lapon. Ezen gazdaságtörténe-
tünkre is annyira fontos dolgozatot, legközelebb lesz alkalmunk behatóan 
ismertetni. 



K Ö N Y V É S Z E T . 

AZ 1860—1875. ÉVEKBEN FOLYÓIRATOKBAN ÉS ÉVKÖNYVEKBEN 
MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI CZIKKEK. 

Közli : BARCZA IMRF.. 

(Első közlemény.) 

A. D. Ozlalkai hegy dézmájáról. Sárospataki füzetek. IV. kötet, 1860. 
Aigner Lajos. A bártfai vargák czéhszabályai 1499-böl. Győri történeti és régészeti 

füzetek II. kötet. Győr, 1861. 
Atiianász Szilárd. Jászfényszaru mezőváros statisztikai leírása. Statisztikai és nemzet-

gazd. közlem. III. kötet, 1867. 
Balázs Árpád. A kisjenöi uradalom erdőségei. Erdészeti Lapok, IV. évf. Pozsony 1865. 

— Pál Korpona szab. kir. város erdeinek leírása. U. o. VIII. évf. Selmecz. 1869. 
Balássy Ferencz. Udvarhelyszék elsőbbsége. Uj magyar muzeum. X. 2. Pest 1860. 

— A Székelyföld régi területei és egyházai. Magyar Sion. V. Esztergom. 1867. 
— A Székelyföld régi fő- és alperesi kerületei és egyházai. U. o. V. évfolyam. 

Esztergom 1867. 
— Szelistye és Talmács várának s területének jogtörténelmi nyomozása. Századok 

VI. évfolv. 1872. 
— Viszhangul. Boska Tivadarnak a vármegyékről irt közleményeire. U. o. 

Bálint h Gábor. A magyarországi török hódoltságról. Századok, IV. évfoly. Bpest, 1870. 
Balogh László. Az úrbéri birtokrendezés. Erdészeti Lapok I. évfolyam, Selmecz. 1862. 
Barta Béla. A vadászati jog. Erdészeti Lapok III. évfolyam. Selmecz. 1864. 

— A majorsági — curiális — zsellérségek s a telepitvények birtokrendezéséről. 
Ugyanott. 

Beöthy Leo. A világipar a XIX. század második felében. Statisztikai és nemzetgazd. 
közlem. VI. kötet 1870. 

Bernáth Dezső. Magyarország selyemtenyésztése. Füldmiv. minist, közlemények 
I. évfolyam 2. füzet. Pest, 1868. 

Bethlen Farkas. Adatok Erdély viszonyairól, különös tekintettel az adózási rendszerre. 
Statisztikai és nemzetgazd. közlem, IV. kötet. Pest, 1868. 

"A Boros Miklós. Adatok a magyar pénzisméhez. Győri tört. cs régész, füzetek. 
III. kötet, 1863. 

Botha Tivadar. Az eltűnt magyar Valkó vármegyéről. Századok. II. évf. Budapest, 1808. 
— A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről. U. o. IV. V. évfolyam. 

Budapest, 1870. 71. 
— Muraköz, Budapesti Szemle XIII. kötet. Budapest, 1862. 
— Vázlatok a megyei alkotmányos élet múltjából. Magyar akadémiai értesítő 13. 

II. kötet 1861. 



Botka Tivadar. Tanulmány az esztergomi é rseki egyházmegye első régi határairól és 
terr i tóriumáról . Magyar Sion. 11. évfolyam. Esztergom. 1864. 

— Bessenyei Nagy Ferencz és a tállyai ta r tománygyülés . Századok. III. évfolyam 
Budapest , 1869. 

— A vármegyék első a lakulásáról és őskori szervezetéről . Ugyanott. IV. és V. évfoly. 
1870—1871 VI. évfolyam 1872. 

— Tájékozás Balássy F. „Viszhangjai" körül a vármegyék első alakulásáról . U. o. 
Jogtörténeti tanulmányok a magyar vármegyék szervezetéről. Budapesti Szemle. 
Uj folyam. I., II. kötet 1865. 

Budai. Bécs levéltárai a magyar történelem szempont jábó l . Századok. VII. évf. 1873. 
Bujdosó Valentinas. (Thaly Kálmán.) A Caraffa által kivégeztetett Keczer Gábor és 

Véber Dániel elkobzott ingóságainak lel tárai . Századok. VIII. évfolyam 1874. 
— Istvánlfy és Apor Péter kéziratai az erdélyi ős vadakról. Ugyanott IV. évf. 1870. 
— Szolnoki rabság — levele Koháry Is tvánhoz. U. o. V. évfoly. 1871. 
— Adalék az 1632-iki pór lázadás tör ténetéhez. U. o. 
— Fejedelmi a jándék könyvajánlásér t . U. o. VII. évfoly. 1873. 

Chernél Kálmán. A kőszegi fel- és alvár tö r t éne te az Árpádház alatt. Századok 
III. évfolyam. Budapest , 1869. 

Csóka Károly. Adatok Esztergom XIII. századi helyiratához. Magyar Sion. V-ik évf'. 
Esztergom, 1867. 

Csaplár Benedek. Történeti ada tok p r i v igye múl t jából . Századok. VIII. évfoly. 1874. 
— Adatok Szeged szellemi művelődésének tör ténetéhez. Magyar Sion. II. évfolyam 

Esztergom 1864. 
Csery József. Korpona vá rosának ismertetése. Tudom. Értekező I. és II. kötet. Pest, 

1861—62. 
— Hontmegyc régi t isztviselőinek emlékezete. Uj magyar Muzeum. X. évfolyam. 

II. kötet . Pest, 1860. 
— Az 1606. kassai országgyűlés naplója. Győri tör tén, és rég. füzetek. III. kötet 1863. 
— Korpona lőszerraktára 1620-ban. Ugyanott . 

Csillag Gyula. Kovachich levelezése. Századok III. évfolyam, Budapest 1869. 
— Adalékok a Jagellók korához. U. o. 

Deák Farkas. Erd. fejedelmek levelei a grof Csáky-levél tárban Századok. VI. évf. 1872. 
— Kemény János erdélyi fejedelem levelei a gróf Csákyak kassai levél tárában-

U. o. VII. évfolyam 1873. 
— gróf Csáky Ferencz első házassága 1650—53. U. o. IX. évfolyam 1875. 
— A szombatosok szertartáskünyvéről . U. o. 

De Gerandó Atilla. Kővárvidék. Földrajzi közlem. III. kötet. Budapest, 1875. 
Divald Adolf. A magyarországi községi erdők feletti államfelügyelet. Erdészeti Lapok. 

IV. évfolyam. Pozsony 1865. 
— A magyar birodalom álladalmi erdősegei kezelésének eredményei. 1867-ig. U. o. 

VII. évfolyam. Selmecz, 1868. 
Dudás Ödön. Három eltűnt Bodrog vármegyei hely. Századok, Vili. évfolyam. Pest, 1874. 
Eheneliöch Ferencz. Koronczó története. Győri tör ténet i é s régészeti füzetek. IV. óvf. 

Győr, 1865. 
— Egy győrmegyei papnak emlékirata a XVIII. századból. Magy Sion. Ill évfoly. 

Esztergom, 1865. 
Kusel Sándor. A vizahalászatról a XVI. században. Győri tört. és régészeti fűzőtek, 

I. kötet. 1861. 
JLUIZ Ferencz. A hazai szőlészet. Földmiv, minist, közlem. 1. évfolyam, 1 füzet. Pest 1868. 
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Entz Ferencz. Magyarország borászata. U. o. II. évf. 2. füzet, Pest, 1809. 
— A szölöfajok értékéről. A magyar orvosok és természetvizsgálók munká 'a ta i . 

XII. kötet. Pest, 1868. 
Eötvös Lajos. A pápai nyomda története. (1577—1867.) Századok. II. évfolyam. 

— Ujabb pótlék a pápai nyomda történetéhez. U. o. III. évfolyam. 
Eör Darmay Zsolt. Törökverő Thury György ingóságai 1571-ben. Századok. IV. évf. 

Pest, 1870. 
— XVI. századi leltár a Szelestey-család levéltárából. U. o. V. évfoly. 1871. 
— Ingóságok leltárai 1025. és 1835-ből. U. o. 

Erdödi Adolf. A selmeczi bányász- és erdészakadémia történetének rövid vázlata. 
Erdészeti Lapok. I. évfolyam. Selmecz. 1862. 

— Az 1863. évi aszályosság és ebből eredő inség okairól és óvszereiről. Ugyanott 
II. évfolyam, 1863. 

Erdy János. Kiadatlan magyar érmek az Árpádok korából. I—II. Archeolog közlem. 
V. kötet. 1 és 2. füzet. Pest, 1865. 

— Liptói regestrum. 1391-ből. Magyar Történ, tár. IV. kötet 1858. 
Erico cg Adolf. Csatornázás, földöntözés az alföldön. Magyarország anyagi érdekei. 

Pest, 1865. 
Erodi Béla. Herczegoviuáról. Földrajzi Közlem. III. kötet, Budapest, 1875. 
Eszterházy János gr. Apafi Mihály két rendbeli utasitása Gyulafi László követe szá-

mára . Uj magyar Muzeum X. évfolyam, II. kötet. Pest, 1860. 
— Gyulafi László az erdélyi hadak főkapitánya fizetéséről szóló egyezmény. 

U. o. X. II. 
Fábián István. A magyar családnevekről. Nyelvtud. Közlem. III. köt. 186-1. 

* — János. Visk és Alsó-Szemeréd. Magyar Sion, II. évfolyam, Esztergom 1864. 
Fáy András, gróf Széchényi István pestmegyei működése, budapesti Szemle. XV. kötet. 

— A m. gazd. egyesület emlékirata a magyarországi vasutak tárgyában. U. o. 
Feichtinger Sándor. Közlemények Esztergom helyrajzából. A magyar orvosok és ter-

mcszetvizsgából munkálatai. X kötet. Pest, 1865. 
Fekete Alajos. A gyógytan a régi magyaroknál. Századok. VIII. évfolyam 1874. 

— Ferencz kosuti gazdaságának ismertetése. Jószágismertetés 2-ik füzet. Pest, 
1862. 

Fényes Elek. Párhuzam egyfelől a magyar korona birodalom — másfelöl az ausztr ia 
német, lengyel, cseh koronái országok között. Statiszt. és nemzetg. közlemény 
III. kötet. Pest, 1867. 

— A magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások sze-
rint. Értekez. a történ, tud. köréből. I. kötet 4. Pest 1867. 

Ferenczy. Helytörténeti monographiák. Budapesti Szemle. II. kötet. 1873. 
Fest Vilmos. Magyarország álladalmi és országos útjai. 1 térképpel. I., II., III. rész. 

Statiszt. cs nemzetgazd. közlem. I., IL, III. kötet. Pest, 1865—66. 
Findig Henrik. Egy archacologiai kb-ándulás Vajda-Hunyadra és környékére. Az 

Erdélyi múzeum-egylet évkönyvei. II. kötet. Kolozsvár, 1861. 
— Bornai nyomok Erdély északnyugati részén. U. o. III. kötet. 1864. 
— Érmészeti közlemények. U. o. III. kötet. 
— Adalék a kolozsvári lakatos- és sarkantyús-czéh történetéhez. 
— A kolozsvári ötvös-czéb szabályai 1473-ban. (Erdélyi múzeum-egylet évkönyve. 

1. kötet.) Kolozsvár, 1860. 
— A régi magyar súlymérték. Debreczeni László arauytinomító könyve ; járulék 

a hazai fémmívclcs és pénzverés történelméhez. U. o. IV. kötet, 

/ 
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Finály Henrik. Az erdélyi bányákból került viasztáblák és az ősrómai folyóirat. 
Ugyanott. I. kötet. 1860. 

Fogarassi János. A sajó-szent-péteriek 1403. évi végzése. Nyelvtud. Közlemények. 
III. kötet. 1864. 

Franki Vilmos (= Fráknói Vilmos). A magyar nemzet bevándorlásának története. 
Magyar tudom. Értesítő. II. kötet. Pest, 1861—62. 

— Az 1514. pórlázadás történetéhez. Századok. VI. évfolyam. 1872. 
— Pázmán Péter pénzügyi és gazdasági viszonyai. Magyar Sion. VII. évfolyam. 

Esztergom, 1869. 
— Az eperjesi béke 1633-ban. Századok. V. évfolyam. 1871. 

Gaál János. Az erdélyi gazdászati viszonyok. A magyar természetvizsgálók munká-
lata. X. kötet. Pest, 1865. 

Galgóczy Károly. Magyarországi takarékpénztárak. Statiszt. közlem. I. kötet. Pest, 
1861. II. kötet. Pest, 1862. 

— Magyarország borászata. U. o. 
— Borkereskedésünk. U. o. III. 1863. 
— Pesti magyar kereskedelmi bank. U. o. IV. kötet. 1864. 
— Magyarországi takarékpénztárak. U. o. IV. és V. kötet. 1864—65, 
— A es. kir. szabadalmazott első dunai gőzhajózási társaság. U. o. IV. k. 1864. 

Garády. Az 1026. pozsonyi béke és előzményei. Budapesti Szemle. IX. kötet. 1868-
— Az 1626. pozsonyi béke után. U. o. III. kötet. 1873. 
— Nyáryak a gyöngyösi malomrészüket az ottani protest, gyülekezetnek és isko-

lának engedik át. Sárospataki füzetek. X. kötet. 1866. 
— Titrk Dániel naplója 1548—59. Századok. V. évfolyam. 1870. 

Gerlóczy Gyula. A budai magyar műegyetem történeti és statisztikai szempontból. 
Statisztikai és nemzetgazdasági közlem. IV. kötet. Pest, 1868. 

Glatter Ede. Pest-Pilis gazdasági viszonyai. Statiszt. Közlem. II. kötet. Pest, 1862. 
Gyárfás István. A Jászkunság történetéhez a XVI. és XVII. századból. Győri régészeti 

és történeti füzetek. IV. kötet. 
— Jászberényi deák-czéh. Századok. 111. évfolyam. Budapest, 1869. 
— Halas monograpkiája. Budapesti Szemle. XIII. kötet. 1862. 
— Régi kun székek pecsétei. Századok. IV. évfolyam. 1870. 
— Nagykunsági pecsét. U. o. V. évfolyam. 1871. 
— Jász-Kun községi pecsétek a XVI. századból. U. o. VIII. évfolyam. 1874. 

Gyoroki Antal. Ibn-Daszta tudósítása a magyarokról a X. század elejéről. Századok. 
V. kötet. 1871. 

Haán Lajos. Statisztikai jegyzetek Békés-Csaba mezővárosáról. Statisztikai köziem. 
V. kötet. 1865. 

Dr. Hajnik Imre. Az 1621-iki nagyszombati gyűlés és Pozsony meghódolása Ferdi-
nándnak. Magyar akadémiai értesítő B. V. kötet. Pest, 1864. 

— A zsidók Magyarországon a vegyesházakbcli királyok alatt. U. o. 
— Adalékok a magyar kereskedelem történetéhez a vegvesházbeli királyok alatt. 

(I. Kassa.) Századok. II. évfolyam. Budapest, 1868. 
Hampel József. A báni méltóság eredetétől kezdve napjainkig. Győri tört. és régész. 

füzetek. IV. kötet. 1864. 
Hatos Gusztáv. Naplótöredék 1658-ból. Századok. III. évfolyam. Budapest, 1869. 
Helm Gyula. Iglò XVI. szepesi város erdőségének Ieirása. Erdészeti Lapok. IX. óvf. 

Selmecz, 1870. 
Hollaender Leo. Erdély enyészetéhez. Archaeologiai Közi. VIII. kötet. 2. Pest, 1870. 

5 
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Hollaender Leo. Ugyanaz u. ó. IX. kötet. 1. 
Homyik János. A ráczok ellenforradalma (1703—1711.) Századok. II. évfolyam. Buda-

pest,- 1868. . 
Horváth Elek. Árpádkori okmányok. Győri tört. és régész, füzetetek. III. kötet. 1863. 
Horváth Mihály. Az ipar ' és kereskedés története Magyarországban a középkorban. 

Kisebb történ, munkák. II. kötet. Pest, 1867. 
— Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három ulolsó század 

. à la t t U. o. DL kötet. 
V\ — Töredékek a bányák történelméből. U. o. 

— Vázlatok a magyar népség történetéből. U. o. 
— A' démokraczia kifejlése korunkban. U. o. 
— Magyar regesták a bécsi cs. levéltárból. 1111—1605. Magyar történelmi tár. 

. IX. köte t . 1861. 
— Magyar regesták a szepesi káptalan, jászai, leleszi conventek levéltárából. 

1228—1643. U. o. IX. és XI. kötet. 1862. 
— Kismartoni regesták. 1617—1645. U. o. X. kötet. 1861. 
— A XVI. század első felének jelleme Magyarországon. Történelmi Zsebkönyv. 

Pest, 1865. 
! • — Egynémi à bányák történetéből. U. o. 

— Erdély állapotáról s Izabella viszonyairól Frá ter György halála után. U. o. 
— Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az akkori .Európa polgári 

és erkölcsi műveltsége között. (Kisebb történeti munkái. I. kötet.) Pest, 1867. 
— Az 1514-iki pórlázadás, annak okai és következméuyei. U. o. 
— A pór-osztály költözési jogának történetéből. U. o. 

Hradszky József. A Kárpát és Tátra névnek eredetéről. (A magyar Kárpát-egylet 
évkönyve. I. évfolyam.) Kassá, 1874. 

— : A mongolok betörései Magyarországba és a menedékkő Szepességbun. U. o. 
IL évfolyam. 1875. 

Hunfalvy János. Kimutatás a kármentesített úrbértelkek és zsellérek számáról. Sta-
tisztikai közlem. III. kötet. 1863. 

Időjárási feljegyzések a XVII. századból. Győri füzetek. I. kötet. 1861. 
Illés Pál. Egy adat a népszokások ismeretéhez. Uj .magyar Múzeum. X. évfolyam. 

II. kötet. Pest, 1860. 
Imets Jákó. A székely nemzet eredete. Gyulafehérvári füzetek. 1. füzet. 1861. 

— Adalékok Erdély és Magyarország uniójának ügyéhez a mult századokból. 
U. o. 2. füzet. 1862. 

Imre Sándor. Kincsásási babonák a XVII. századból. Nyelvtud. Közlem. X, kötet. 
Pest, 1860. 

lváiífi Ede. Keve vármegye emléke. Századok. VI. évfolyam. 1872. 
Jakab Elek. Az. erdélyi orsz. czimerek története. Századok. I. évfolyam. Pest 1867. 

— Az erdélyi kir. főkormányszéki levéltár közigazgatási és tudom, értéke. U. o. 
Jancsik Ede. Koronaőreink 1526-ban. Győri tört. és régész, füzelek. IV. kötet 1864. 
Jancsovics István. A gyümölcsészetről. A magyar orvosok, a természetvizsgálók 

munkálatai XII. kötet. Pest, 1868. 
— Gyümölosészeti statisztika. U. o. XIII. kötet. Pest 1869. 

J. F. A kereskedelmi és pénzválságok okai és ellenszere. Budapesti Szemle. Ujfolyahi. 
1. kötet, 1865. 

Jedlicska Pál. Kalászat a vörösköi levéltárból. Századok. III. évfoly. Budapest, 1869. 
Jerney J . ' A palócz nemzet, Magyar történelmi tár: 1. kötet 1855, - • 
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Jerney J. A magyar országos káptalanok és convontek mint hitelmes ós hiteles 
helyek története. Magyar történelmi tár. II. kötet. 1856. 

Kalkbrenner K. Adatok Szepes vármegye ismertetéséhez. Magyar akadémiai értesilö. lì. 
111. kötet. Pest, 1862. 

Kalmár Tivadar. Biharmegye erdőségeinek rövid leirása. Erdészeti Lapok. II. évfoly. 
Selmecz 1863. 

Károly János. Illavát érdeklő okmányok. Magyar Sion. IV. évfoly. Esztergom. 1866. 
Karvasy A. Győr városa történelme 1594-ig. Magyar akadémiai értesitö. B. III. kötet. 

Pest, 1862. 
Kautz Gyula. A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története. Budapesti Szende. 

VU., Vili., IX., X. kötet. 1860—61. 
Kemény János. Mihály vajda. Magyar Történelmi tár. III. kötet 1857. 
Kemény József. Egy pár adat Kertész Ábrahám hires nyomdászról. Uj Magyar 

Muzeum. I. kötet. Pest, 1860. 
Kenézy Csatár. A bánságok eredete és a bánok hatásköre. Századok. III. évfolyam. 

Budapest, 1869. 
Király Pál. Dalmácziáról. Földrajzi Közlem. 111. kötet. Budapest, 1875. 
Kiss Ferencz. A karikapónz mint fizetés és ékszer a történetelőtti korban, Archaelo-

giai Közlemények. I. kötet. Pest, 1859. 
Kis-jenöi uradalom. Arad vármegyében. Jószágismertetés. 3. füzet. Pest, 1862. 
Knauz Nándor. Középkori olcsóság. Magyar Sion. I. évfolyam. Esztergom, 1863. 

— Sámoth helység jövedelme 1512—14-bon. U. o. 
— A jobbágyok szabad költözési joga. U. o. 
— Pórlázadás. U. o. 
— Miért volt Zsigmond király többnyire pénzzavarban. U. o. II. évfolyam. 

Esztergom, 1864. 
- Pápai adó. U. o. 

— A magyar érsek- és püspökségek jövedelmei. U. o. 111. évfolyam. 1865. 
1397-ik országgyűlés végeredménye. Magyar Tört. Tár. III. kötet, 1857. 

— Aranybulla. U. o. X. kötet 1864. 
— A budai káptatan regestái U. o. XII. kötet, 1866. 

Kolbenheyer Károly. A Tátra feltárása történetéhez. (A Magyar Kárpátegylet Évkönyve.) 
1. kötet. Pest, 1874. 

Kőnek Sándor. A földbirtok statisztikája Magyarországon tekintettel Csehország 
ebbeli törekvéseire. Statisztikai és Nemzetgazd. Köziem. II. kötet. 1866. 

— A Fekete Tenger tartományainak kereskedelmi fontossága magyar szempontból 
U. o. III. kötet 1867. 

Koritmics László. Némi adatok Magyarország termesztécének ismertetéséhez. Sta-
tisztikai Közlem. IV. kötet. 1864. 

— A telepitések kérdése. Magyarország anyagi érdekei. Pest, 1865. 
— Országszerte létesítendő faültetések és csatornázások szükségei. A magyar 

orvosok és természetvizsgálók munkálatai IX. kötet. Pest, 1864. 
Kováchi Antal. Az Erdélyben létező keresztény vallások jogai, összeállítva a hazai 

törvények alapján. Kereszt. Magvető III. kötet. Kolozsvár, 1867. 
Karács Ignácz. A győri püspökség megalapítása. Magyar Sion. III. évfolyam. 

Esztergom, 1865. 
Kovácsy Sándor. Erdély népesedési viszonyai az ujabb időben, különösen pedig 1864-bun. 

Statisztikai és Nemzetgazd. Közlem. VI. kötet, 1870. 
Kővári László- A szombatosok Erdélyben. Keresztény Magvető. 111. kötet. Kolozsvár 1867. 

5 " 
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Knbinyi Ágoston. Magyar urtiaink nevelése e század elején és most. A magyar 
orvosok és természetvizsgálók munkálatai. XV. kötet. Pest, 1872. 

— Ferencz. Oklevelek kivonatban. Magyar Muzeum. X. évf. II. kötet, Pest, 1860. 
— A sági konvent legrégibb hiteles kiadványa. Győri tört. és régész, füzelek. 

III. kötet, 1863. 
— Adalék a budai regestákhoz. U. o. 
— Buják várának ostromoltatása a XVI. század első negyedében. 
— Adalékok monostoraink történetéhez. Századok III. évfolyam, Budapest, I860. 

Äubinyi Miklós. Régi magyar élet recipé. Századok. VII. évfolyam, 1873. 
— Egy török bég parancsa a török hódoltságból. U. o. IX. évfolyam, 1875. 

Lehoezky Tivadar. Eszterházy Mihályné belső javainak specificatiója. Győri történ, 
és régész, füzetek III. kötet. 1863. 

— Egy régi költségjegyzék 1572-ből. U. o. 
— Szenvedéseink történetéhez. U. o. 
— Thököly Imre a „kurucz király" mint gazda. U. o. IV. évfolyam. 1870. 
— Beregmegye keletkezése. U. o. VI. évfolyam, 1872. 
— Babonaság és kuruzslás a XVII. században. 

Néhány adat a középkori istenitéletek történetéhez. U. o. 
— Mcnnyekzői szabályzat a mult századból. Századok. IX. évfolyam, 1875. 
— Hunyady kiváltságlevele 1446-ból. U. o.. 

Lónyay Menyhért. Ujabb adatok. A magyar birodalom földterület! viszonyairól s 
egyenes adójáról. Statiszt. Közlem. I. kötet. Pest, 1861. 

— A birtokrendezés elöhaladása. U. o. V. kötet. 1865. 
— A kir. magyar udvari kanczellária budgetje. 1863—64-re. U. o. 
— A Tiszaszabályozás története és nemzetgazdasági fontossága. Magyar akadémiai 

értesítő. B. I. kötet. Pest, 1860. 
— Az úrbéri rendezés és tagositás ügyének állása Magyarországban. Statisztikai 

és nemzetgazd. közi. I. kötet. Pest, 1865. 
— Az országos magyar gazd. egyesület közgazdasági osztályának működése a 

múltban s szándékai a jövöre. Magyarország anyagi érdekei. Pest. 1865. 
Lugossy József. Máramaros vármegye békekötése a lengyel szélekkel 1616-ban. Uj 

Magyar Muzeum. X. évfolyam. II. kötet. Pest, 1860. 
Mágocsi uradalom ismertetése Csongrád vármegyében. Jószágismertetés 1-ső füzet. 

Pest, 18G0. 
Marino Sanuto világkrónikájának Magyarországot illető tudósitásai. 1496—1501. 

Magyar Történelmi Tár. XIV. kötet. 1867. 
Márki Sándor. Erdészeti irodalmunk története. Erdészeti Lapok. XIII. évfolyam. 

Budapest, 1873. 
Mátyás Flórián. Régi magyar családi ós idönevezetek. Nyelvtud. Közi. III. köt. 1864. 
Mednyánszky Dénes. Gróf Zrinvi Péter ingóságai. Győri tört. és régész, füzetek. 

III. kötet. 1863. 
Mersich Miklós. A pozsonyi csizmadiák magyar czéhszabályai 1602-böl. Győri tört. 

és régész, füzetek. 1863. III. kötet. 
Milecz Szilveszter. Öregebb Bethlen István kiáltványa a hajdúkhoz I. Rákóczy György 

elten. Győri tört. és régészeti levelek. II. kötet. Győr. 1862. 
Mager E. Okleveli adalékok. Magyar történelmi tár. VI. kötet 1859. 
Nagy Gyula. A magyar nemzetségekről. Századok iy. évfoly. 1870. 

(Folytatása következik.) 



WOLFGER PÜSPÖK ÜTI SZÁMADÁSAI 1203/4-bőí. 
— Adatok a közéjikori j>énzlábak történetéhez. — 

Irta : KROPF LAJOS. 

Még 1874-ben, Wolf tanár, Cividaleban Friuliban, az ottan egykor 
fönnállott kolostor levéltárában 10 beirott pergamen-lapot födözött föl, 
melyekről ma, minden kétely kizárásával be van bizonyitva, hogy Wolf-
gernek, az akkori pas sain püspöknek, az 1203. és 1204. évből származó 
némi uti költségeit tartalmazzák, melyeket két osztrák és egy olaszföldi 
ittja alkalmával irtak össze. A püspök egy izben Dévénynél is járt a 
magyar határon. Imre királynak egy követsége pedig vele volt Olaszhonban 
s a magyaroknak (Hungaro, Hungaris) tett fizetések többször fordulnak 
elő a számadásokban, melyeknek teljes szövegét, többé-kevésbbé pontosan 
Ignaz V. Zingerle még 1877-ben adta ki Heilbronnban .,Reiserechnungen 
Wolfgers von Ellcnbrechtskirchen..." stb. czim alatt. Eddig azonban 
csakis a német irodalomtörténet művelői foglalkoztak vele. Figyelmüket 
pedig azért vonták magukra e látszólag száraz adatok, mert „ Walther 
Cantor de Vogeliveide" neve kétszer is fordul elö a szövegben s ez az 
egyedüli okirat, melyben aina hirneves német költő névszerint meg van 
említve. 

Ideje már, hogy valaki gazdaság-történelmi szempontból is kissé 
jobban figyelemre méltassa ez érdekes lapokat. 

Az alább elmondandók könnyebb megértésére, a következőket kell 
elörebocsátanunk. 

A Zingerlénél 1—3. levélnek (a kéziratban) számozott darabok 
az első osztrák útra vonatkoznak ; a 4—7-dik pedig a második osztrák 
és az olaszhoni út kiadásait tartalmazzák. A 8. levél (a kéziratban) pedig 
csak pénzváltási följegyzéseket ad az 1204. ápr. 11. és u. a. év július 
30-ka közt. A 9. és 10. számú kézirali lapokat egyelőre mellőzni fogom, 
mert még a keltüket illetőleg sem vagyunk teljesen tisztában. 

Megjegyzendő továbbá, hogy az első csoporthoz tartozó 3 lap nem 
képez valami folytatólagos jegyzéket, hanem csak három variánst, sok 
izben lényeges eltérésekkel, kihagyásokkal, toldásokkal stb. Ugyanilyen 

Gazdaságtörténet mi Szerr.lo 1899. 5 



6 2 

összefüggésben áll egymással a második csoporthoz tarlozó négy lap 
is. Hogy példával illusztráljam a dolgot, az 1. lapon azt olvassuk, 
„nuncio regis", a 2-on pedig „nuncio dni regis (Philippi) in Austrian) 
descendenti;"' ámbár mindkét följegyzés ugyanazon egy kiadásra vonat-
kozik. 1 

Több izben ez a változatosság hasznunkra is van, mert érdekes 
dolgokra tanít meg bennünket. így pl. megtudjuk, hogy a XIII. század 
első éveiben is már kétféle solidus-sal számítottak bajor földön. így pl. 
„Apud Znoim" 90 dénár = 3 solidi longi2 (fingerle 3. és 12. lap) „Apud 
Senftenberck" pedig 2 sol. = 24 dénár (Zing. 4. és 12. 1.) Továbbá 
„Apud Sanctum lpolitumu (St. Pölten) 107 dénár = 3 sol. long, et 17. 
den. (Zing. 10. és 14. 1.) „Apud Niivenburehíl (Klosterneuburg) ellenben 
2 soi. breves = 24 dénár. (Zing u. o.) Mint tudjuk a Mon. Boica 
(V. 344.) egy tételéből „12 sol. faciimt unum talentum et dim." (A. D. 
1160) és 8 solidus 1172-ben szintén egy talentumot tett.3 

Mindkét esetben tehát solidus longus (azaz 30 dénáros solidus) 
értendő, mert a talentum (libra) 240 dénárt tartalmazott.4 így pl. Wolf-
gernél is a magyar király követének számára tett többféle kiadás egy-
izben a 63 -j- 60 -f- 5 = 128 dénárnak, másizben pedig fél talentum 
-f- 8 dénárnak van följegyezve. 

Egyideig még meglehetősen simán megy a dolog. Csakhamar 
azonban sok fejtörést okozó tételre találunk. Mindenekelőtt sze-
münkbe ötlik egy ilyen (étel, hogy „x marcas et unum fertonem 
minus uno loth ad pondus colon." mérlegeltek „apud Wiennamu 

hol „non ponderabant plus quam Vilii. marc, et VI. den. Illas dédit 
ipse pro. XI. tal. et hoc erat de argento, quod solvendum magistro 
Volenando de Wirzeburch." (Zing. 8.) Olvasási hibáról szó sem lehet, 
mert Höfer is igy adja a szöveget (Beiträge XVII. 450.) A beváltás 

' ) Számos példát látunk erre nézve Höfer Ágoston a Beiträge z. Gesch. d. 
deutschen Sprache 17. kötetében. Egy mellékletben, 3 összehasonlító táblázatban 
lenyomatja a 4. 6. és 7. lap szövegeit. 

2) Pu Cuiigc is akadt a „solidi longi" kifejezés egy példájára (egy 1216-diki 
okiratban), melyet föl is vett hires Glossarium-hba s miután ott, ez a bizonyos fizetés 
örök időkre (in perpetuum) szól, teljes naivsággal koczkáztatja meg azt a kérdést, 
hogy valljon nem azért nevezték-e „solidi longi"-nak „quia in perpetuum sunt sol-
vendi?" Szolgáljon ez elrettentő például azoknak, kik technikai dolgokban való 
tudományukat szótárakból merítik. Pedig Du Cange numismata is volt. 

8) K. Th. Inama-Sternegg. Deutsche Wirthschaftsgeschichte II. (1891) 409. lap. 
Továbbá „1er quinque (denarii) semisolidum faciunt, octo solidi faciunt libram." 
Muffat czikke a bajor akad. értek. XII. (1872) 204. 

4) Wolfgernél is egy esetben a libra és talentum kifejezések synonimák gyanánt 
szeropelnek. 



63 

dátuma l203. okt. 15. A küini márka súlya pedig, mint tudjuk, egy fél 
kölni font, azaz kerekszámban 234 gramm volt. A püspök embere tehát 
(2340 -j- 58 '5— 14*6 azaz kerekszámhan) 2384 gramm ezüstöt mórlegel-
tetett meg „apud Wiennamu s ez ott : csak 9 márkát és 6 dénárt 
nyomott. Bécsben persze bécsi márkával mérlegeltek és a 6 dénár alatt 
egy márka negyvened részét kell értenünk.1 Ha tehát a kölni márka 
súlyából kiszámítjuk a bécsi márkáét, ezt 1203-ban körülbelül 264 14 
grammnak találjuk, ámbár tudtommal minden író váltig azt állítja, hogy 
281*38, illetőleg 280*003 grammot nyomott már a középkorban is.2 Mai 
súlya, mint tudjuk, 280*644 gramm. 

Ugyanabból a följcgyzésböl még az is világos, hogy 2384 gramm 
ezüstért Bécsben 11 talentumot adtak, tehát egy talenlumnyi bécsi 
dénárban legalább 216*73 gramm ezüst volt; egy dénárban pedig 0*90 gr. 
Másrészt MulTat táblázatai szerint (id. m. 230. 1.) az egykorú regens-
burgi márka súlya 246*144 gramm volt, egy márka fémvegyülékben pedig 
190*761 gramm szinezüst, melyből 248 dénárt vertek. Tehát egy regens-
burgi dénár színezüst tartalma csak 0*769 gramm volt abban az időben. 
S ez feleletül szolgálhat Dannenbergnek, a hires numismatának, kihez 
Roehricht fölvilágosilásért fordult a „denarius ratisponense" értékét ille-
tőleg s akitől azt a választ kapta, hogy ez „ungewiss." 3 

Midőn ugyanis a keresztesek 1189-ben hazánkon átvonullak, „in 
commulatione denariorum vei argenti Ungavi graviter nostros (t. i. a 
németeket) angariaverunt quippe. . . pro Ratisponense unum tantum 
Ungaricum denarium dabant, qui vix Veronensem valebant". Vagyis a 
magyarok a pénzváltásnál a németeket súlyosan megkárosították, midőn 

') így pl. Angliában még manapság is a Troy font 12 unciára s az uncia 
20 pennyweigbtre (értsd dénársulyra) oszlik ; a szó származását a rövidített jelzés 
(dwt.) is mutatja, melyben a d. pennyt azaz dénárt jelent. 

2) így pl. dr. Arnold Luschin Miinzgesch. Vorstudien 1871. (az Archiv für 
Oester. Gesch. 47 kötetében) polemizál dr. II. Sailer-re\ mivel ez azt vitatta (1866 ban), 
hogy a bécsi márka a középkorban 276*0284 grammot nyomott. Luschin azonban maga 
is, a dolgozatához függesztett táblázatban a bécsi márka súlyára vonatkozó legrégibb 
adatot csak „circa 1500—1704"-böl közli. Ezt dr. Paumgartner egykorú adataiból 
következteti (V. ö. K. A. Muffat dolgozatát (1870) a bajor akad. tört. értekezéseiben, 
melyre Luschin több izben hivatkozik). Maga Sailer beismerte később tévedését. 
Luschin és MulTat egy-egy későbbi dolgozatával czélszerübben majd a jelen czikk 
végén fogunk foglalkozni. Jó lesz ugyanis előbb a számadásokkal behatóbban meg-
ismerkednünk. Nem tudom mit ért dr. Friedrich Pichler az „Aehnlichkeit des steye-
rischen und Wiener Pfundes" alalt. Szerinte még 1240 körül is egy Phuutere (azaz 
talentum, nem Mark) friesachi dénár 240 (nem 160) darabot tett. Reperì d. stcirisch. 
Münzkunde III. 30. Graetz. 1875. 

3) Beiträge etc. a jegyzetek közt az 1189. évhez. 

5 * 
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a regenshurgi dénárt csak egy magyar dénárral váltották be, a méfy 
pedig alig ért föl a veronai dénár értekével. Ugyancsak Dannenberg 
magán közlése szerint (u. o.) egy „Veroneser wiegt 0*32 Gramm" és 
III. Béla király magyar dénárjainak" Durchschnittsgewicht"^ 031 gramm 
vaia. Csakhogy elhallgatja, hogy a finom tartalmukat érti-e vagy nem. 

Wolfger számadásaiban az első csoportban csak elvétve van meg-
említve, hogy miféle márkát vagy pénzlábat használt az irò, de egy 
tételből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy „pattavienses" -1 azaz 
passauit kell értenünk. Egy tétel szerint ugyanis: „Item de eodem 
argento (mint a fönnebb idézettből) cambivit Andreas apud Cremis 
(Krems) decern tal. prêter XXXVIIl. den. pattavien. pro tal. et dimidio 
et XL. den. wienn. monete." (Zing. 7. 1. 5. jegyz.) A passaui dénár ezüst-
tartalma tehát szintén körülbelül annyi volt mint a regensburgié, szoro-
sabban véve 0768 gramm. 

A második csoporthoz tartozó számadásokban ellenben a püspök 
embere már több mint egy tuczat pénzfajtát használt, de nem minden 
esetben jegyzi föl a pénzlábat s azért az út végével szánalomra méltó 
zavarba kellett jönnie számadásaival. Sokszor egy és ugyanazon fizetést 
két vagy háromféle pénznemben eszközölt; igy pl. „Rudolfo de Wir-
thingen . . . XXX den. frisac. et XXX den. ratispon." (Zing. 25.) Azt 
sem teszi ki mindig, hogy „sol. longos" vagy pedig „breves"-1 kell-e 
értenünk. így pl. „apud i^T/itroUexpendimus per totum LV sol. imperia-
lium et XX frisac. den. et VI sol. Venetianorum." (Zing. 36) Egypár 
nappal előbb „apud Pordinum (Pordenone) in coquinam" költölt „V tal. 
et XII sol. breves Venetianorum." 

Legfurcsábbak azonban a 8. sz. lapon följegyzett pénzbeváltások. 
Mindenekelőtt is 1204. júl. 4. vagy 5-kén „apud Nunremberch (cambivit 
fráter Heinricus) IIII marc, et dim. pro V tal. et VI sol. et VI den. 
Ratispon." Itt mindenesetre „sol. breves" értendők, mert júl. 10. vagy 
11-dikén „Ratispone" váltott „VI marc, minus fertone et dim. pro VI 
tal. et Vili sol. et dim." (igy a pénzláb megnevezése nélkül.) Miután 
egy talentumban 8 solidus longus volt, ez utóbbi tételt „VII tal. et dim. 
sol. long.-nak kellelt volna irnia, ha 30 dénáros solidusokat értett. Az 
előbbi följegyzésböl az ismeretlen márka súlyát 218*45 grammnak, az 
utóbbiból pedig csak 210*86 grammnak találjuk, ha t. i. Regensburgban 
csakugyan regensburgi dénárokat vásárolt és nem passauiakat, mely 
utóbbi föltevés nem valószinü, mert ebben az esetben az ismeretlen 
márka értékéül még valamivel kevesebbet, t. i. csak 210*53 grammot 
kapnánk. 

A következő fejezet szerint: „Apud Pallaviam cambivimus II 
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marc, et unum saetin1) f r i s . . . 2 ) pon. Item ibidem in sexta feria ante 
inventionem sancti Ste(phani3) II marc, pro XXII sol. longis (;) et dim. 
fertonem pro XLI den." Ez utóbbi két esetben valami más, de ugy 
látszik, nem a friesachi márkával van dolgunk, mert eredményül elsöizben 
253'44, másodízben 251'90, átlag 253'35 grammot kapunk; ha t. i. passaui 
dénárokkal van dolgunk, már pedig a friesachi márka súlya az irók 
általános véleménye szerint a középkorban közel annyi volt, mint a 
kölni márkáé.*) Legközelebb jár a kérdésben forgóhoz a prágai márka, 
mely 1317-ben 250" 11 grammot nyomott.3) 

A bajor városokban eszközölt pénzváltások közt még a következők 
fordulnak elő : „Aput Schongowe (a Lech mellett Felső-Bajorországban) 
IIII marc, et fertonem pro V tal et dim. et VI den. schongow." 
(tehát egy márka ezüst = 312 den.) 

„Aput Angustam III marc, et III fertones et dim. loth pro I1II 
tal. et dim. augusten." (Egy márka = 285'6 den.) 

„Aput Werde (Donauwörth?) Ill marc, pro III tal. et XII sol. 
werden. Item ibidem unam marc, et pondus XX denariorum IV12 
márka) pro XXVI sol. minus IUI den." (Egy márka — 288 den., ille-
tőleg 284-5 den.) 

„Aput Wisemburch (VVeissenburg) III fertones pro XVIII sol. 
Nuoreinberg. minus III den." (Egy márka = 284 den.) 

„Aput Nuoreniberch III marc, et fertonem et dim. pro IUI tal." 
(így ! a pénznem megnevezése nélkül. Egy márka = 284'5 dénár). 

A XVI. század elején, mint azt egy egykorú irótól, a már idézett 
dr. Paumgartner révén") tudjuk, volt még régi müncheni márka ( = 224'512 
gramm), landshuti márka (A. D. 1457, súlya = 249'460 gramm), augsburgi 
márka ( = 235'040 gramm) ~) és sok más. Miután ezek bizonyára már 
régebben is léteztek, bajos elképzelni hogy mire: gondolt Finály Henrik, 
midőn azt irta,8) hogy nálunk I. Béla a magyar (értsd a budai) márkát 
hozta be a bajor helyett. Ő mindenesetre a regensburgit érthette s azon-

•) 1 sa-tin = fél loth, 2 loth = 1 uncia. Ez utóbbi a rány t még a bécsi 
Numismat. Zeitschrift némely dolgozótársa sem ismeri. 

a) Kipontozott hely. 
3) Jiíl. 30. 
4—5) Luschinnál pl. (a dolgozathoz adot t táblázatban) a „kölni" márka 

- -233-682 gramm a régi friesachi m á r k a pedig „circa 233-682." A szövegben azonban 
231 048 gramm. Pichler szerint a friesachi dénár magyar okiratban először ll'JO-ben 
fordul elő. Fejér Cod. VII v. Il 330. csakhogy az hamisítvány t 

7) Muffat. id. m. 238. és köv. 1. 
8) „A régi magyar sú lymér tékek" az Erdélyi muzeuimegylet étkönyveiben IV. 

54. (1867.) 
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felül a budai márMl hibásan 250 gramra becsülte 246 20 gramm 
helyett. l) 

Áttérve már most az Olaszországban eszközölt beváltásokra, 
mindenekelőtt azt a följegyzést találjuk, hogy (1204. ápr. 11.) „aput 
Climmun cambivit fráter Heinricus très marc, pro XVIII sol. longis et 
XXIII den. aquilegensium" ; amely tételnek helyességét egy második 
följegyzés, is megerősiti. Tehát egy meg nem nevezett márkáért 188 
aquilejai dénárt kapott Henrik fráter április 13-án Pordenone-núl 
pedig 2 márkáért 18 talentumot Venetianorum ; 2 ) tehát egy márka 
ezüstért körülbelül 3/i aquilejai talentumot kapott s ugyanannyi ezüstéri 
9 velenczei talentumot. Ez azután meghazudtolja azt amit dr. Luschin 
állított Velencze befolyásáról az aquilejai patriarchatus pénz- és mérték-
egységeire. 3) 

Április 18. és 19-én „aput Ferrariam II 11 marc, pro Vili tal. 
impei'ialium. Item H marc, pro III! tal. imperial, minus uno sol. brevi. 
Item 11 marc, pro ili tal. et XV sol. imperial." Itt nyilván szintén 
„sol. breves"-szel van dolgunk és eredményül kapunk egy márkára 480, 
474, 450, átlag 471 dénárt.4) 

Április 20. és 21-én „aput Bononiam XI1II marc, et fertonem et 
dim. pro CVI tal. veron. et XXIÜ tal. et XII sol. bononien." Ennek 
megfejtésére az időrendtől eltérve az „aput Biterwam" és „aput 
Veronamu telt pénzváltásokat kell idéznem. 

1) A troyesi márka — 245'58 gramra. Érdekés, hogy a „pound Troy" még ma-
napság is érvényben van Angliában, csakhogy ennek törvényes súlya ma 373.242 
gramm. Tudjuk továbbá, hogy az angol manapság is „pounds, shillings and 
pence"-szel számitja a pénz t ; ez pedig nem más mint a középkori : talenta vagy 
librae, solidi breves et denarii. 

2) Április 15-én „aput Paduam unam marc, pro Villi tal. vonel." Ezért nem 
tudom másra magyarázni a közbeeső följegyzést április 14-én „apud Tharvisam 
(Treviso) lit marc, pro XXX tal. et XXX den. venet." mint arra, hogy a „III 
marc." után elfelejtették följegyezni „et fertonem et dim. minus saetin." Kisebb elté-
résekre persze mindig el lehetünk készülve, az árfolyamban a beváltandó ezüst 
finomságában stb. való változások miatt. Különben v. ö. amit azonnal a sienai 
dénárok értékét illetőleg elmondunk. 

s) Id. m. 252. 1. 
4) A német irók még nincsenek egészen tisztában, hogy miféle pénzfajt kell 

az „imperiales" alatt értenünk. Dr. Arnold Busson közöl két adatot, az egyiket llí) 1-ből, 
a másikat 1211-ből. Az előbbiben VI. Henrik császár jogot ad a bolognaiaknak pénz-
verésre „hoc excepto quod moneta ipsorum nostris impcrialibus nec quantitate, noe 
forma nec valentia debet adaequar i . " 1211-ben pedig IV. Oltó megengedi „civibus 
Firmane civitatis" hogy szintén pénzt verjenek, de az ő ,,denarii nec in forma nec 
in pondere coequantur imperialibus nostris." Num. Zeitnek. (1882) XIV. 289. a jegy-
zetben. Lásd. u. o. és Carli Rabbi gróf alább id, müvét, 
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„Aput Bitervam (ápr. 25. körül) . . . Ill inarc. pro XV tal. et VI 
sol. bonon." 

Továbbá „aput Veronám (jún. 9. és 10-én) cambivimus semel 
octo marc, et dim. et unum sedin pro octoginta et novem tal. et VIII 
sol. veron. Item ibidem XII marc, et fertonem et unum loth pro 
CXXVII1I tal. et V sol veron. Item ibidem Villi marc, pro nonaginta 
et quatuor tal. veron." 

Van azonkívül a kiadások közt is egy feljegyzés, hogy „aput 
Bononiam (in dominica exaudi, azaz jún. 6-án) dahantur pro XL tal. 
bon. (más helyen : „XL libras ad littcras cambitionis) . . . . VI marc, 
et III une. et quarta et dim. (Zing. 28. és 46. 1.) 

Ezekből az adatokból kiszámítva az egy márkára eső dénárok 
számát, a következő eredményekre jutunk. 

Egy márka ezüst = 5 tal. 2 sol. bonon, azaz 1224 bolognai 
dénár. 

Továbbá egy márkáért kapott elsöizben - - 2515 den. veron. 
másodízben = 2519 „ ,, 

harmadízben = 2507 ,, „ 
átlag tehát 2515 veronai dénárt. 

Ha már most 106 tal. veron. ezüsttartalmát = 10*115 márkát 
levonjuk a Hononiánál első izben beváltott 14*375 márkából, marad 
4*260_ márka a 23 tal. 12 sol. bonon, fejéhen, azaz 1329 den. hon. a 
márkára. 

A jún. 6-diki pénzváltás szerint pláne majdnem 1500 den. honon.-t 
számítottak a márkára. Hibás olvasás itt szintén ki van zárva mert a 
följegyzés kétszer is fordul elő és Höfer is mindkét izben annak olvasta 
mint Zingerle. 

Dannenberg adataival sem boldogulunk. Szerinte (Roehricht id. hely.) 
Philipp v. Heinsberg kölni érsek dénárja 1*25 grammot1) nyomott, 
634 ezredrész finom ezüsttartalommal és „Münzwerth"-je 0*21 mark 
volt, a friesachi dénáré pedig 0*15 mark. Tehát a friesachi dénáré az 
ő véleményében 0*893 gramm ezüst (t. i. 1*25:ÍC = 21 : 15). Már pedig 
Wolfger emberének egy följegyzése szerint „10 sol. fris.'1 értéke egyenlő 
vaia 3Va tal. bonon.-éval. (Zing. 45.) Solidos breves-t véve számitásunk 
alapjául a friesachi talentum ezüst súlyául kapunk 107*16 grammot. 
Miután pedig fráter Heinrieus márkája 218*45 grammot latolt, jelen 
számitásunk eredményeül kapunk 1712 den. bonon.-t (t. i. 840 den. bon.: 

0 Lamprecht szerint azonban l*30gramm „reinen Silbers", Deutsches 1 Vìrth-
sehaftslehen im Mittelalter 11. 479. 
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X = 107-16:218'45) ami még messzebbre vezet az első eredménytől, 
t. i. 1224 den. bonon.-től.a) 

Van még egy más módunk. Inama-Stcrnegg közöl egy adatot, 
mely szerint 1174-ben két augsburgi dénár = 1 friesachit ért. Fönnebb 
láttuk, hogy fráter Heinricus az ő egy márka ezüstjéért Ágostéban kerek-
számban 286 den. augusten.-t kapott; friesachit tehát csak feleannyit 
azaz 143-at kapott volna. A friesachi dénár ezüsttartalma tehát 

918'45 
1204-ben állítólag " = 1'53 gramm volt, amit bajos elhinni.2) 143 

Április 24. vagy 25-én váltottak „aput Floreniiam V marc, pro 
XXVII tal. et dim. pisanorum". Tehát 1320 pisai dénárt egy márkára. 

A sienai dénárokkal ismét homályba jutunk, mert a közölt négy 
müvelet ily eredményeket adott. 

Április 27. „Aput Senam V marc, et fertonem et dim. pro XXXII 
tal. et XV sol. senen." (Egy márka = 1462 den. senen.) Rómában 
május havában „III marc, pro XV tal. senen. minus III sol." (Egy 
márka = 1188 den. senen.) Május 25 én „Aput Bitervam in reditu V 

>) Ugy sem boldogulnak, lia némely iró utmutatása mellett a friesachi 
„Zaelilmark"-ot 144 dénárral számiljuk, mint a kölnit. (12 solidi à 12 denarii). Inama-
Sternegg II. 410. Az eredmény ugyanaz marad. 

2) A friesachi dénárokra van egy pár más okirati adatunk, de nincs bennük 
köszönet. A. I). 1207 „tales esse debent, quod V ferla (fertones?) valebant (?) unam 
niarcam puri argenti." Luschin a fertő alatt egy kölni Zahlmark negyedrészét érti. 
Szerinte továbbá 200 den. fries. = 1 marca puri argenti (ad pondus fries.) Tehát 
1 den. fries, ezüsttartalma = 1-155 gramm. Egy másik adat szerint 1242-ben pedig 
(14 libras numeratas) „Frisacensis monete in tali valore, quod quinque denarii 
uni (unae ?) librae numeratae supradditi marcam puri argenti valeant ponderis 
Frisacensis." „De mint látjuk az idézett két iró még abban sem egyezik meg, hogy 
160 vagy 144 dénárt kelljen-e a márkára számítani. Ismét 100-at számítva mint előbb, 
egy friesachi dénár súlyául 1-4 grammot kapunk és igy tovább ad infinitum. „Kaum 
zwei Jahre später" a friesachi dénárokból „unum talentum et quinquaginla (tehát 
200 darab) marcam faciant puri argenti." Dr. Luschin véleményében itt egy más 
márkával, talán a bécsivel van dolgunk. Ismét egy más adat szerint A. D. 1257, 
1253(?)-ban 272 friesachi dénárt adnak egy friesachi márka ezüstre. (T. i. 20 Marken 
Fries.-Silber = 34 Zahlmarken Fries.-Pfenn. és 1 Zahlmarke == 160 Pfennige a 
kölni szokás szerint). — Amit Inama-Sternegg közöl t. í. „A. D. 1207: denarii Frisa-
censes tales debeant esse, quod V valeant marcam puri argenti" az valószínűleg 
merő elrontása annak, amit dr. Luschin közölt. Azonkívül még tudjuk, bogy a 
magyarok 4 magyar dénárt adtak 2 friesachiért és 4 magyart 5 kölniért és csak 
1 magyar dénárt „qui vix Veronensem valcbat," egy regensburgiért. Fráter Heinricus, 
mint láttuk, átlag 2515 veronai dénár t kapott az ő márkájáért , azaz 218-45 gramm 
ezüstért. Azért nem tudom mire magyarázni Dannenberg állítását, hogy a veronai 
dénár súlya 0-32 gramm volt. Ennyit egyelőre, hogy megmutassuk, mennyi el'ent-
mondásba kerülünk, ha a számtan próbakövével vizsgáljuk meg az irók adatait. 
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mare, pro XX111 tal. et XII sol. et VI den. senen." (Egy márka = 
1134 den. senen.) És végre „aput Senam (május 29-én) VIII marc, 
pro XLIII tal. et IUI sol. senen." (Tehát egy márkára 1296 den. 
senen.) 

A Rómában való múlatás alkalmával még a következő beváltáso-
kat tették Wolfgerék. 

„Aput Romám semel XI marc, pro XXVII tal. et X1III sol. pro-
visensium minus III den. (Tehát 604 den. provis. egy márka ezüstre.) 
Item ibidem XI marc, pro XXVII tal. et dim. (Egy márka = 600 dénár) 
Item ibidem XVI marc, pro XL tal. (Egy márka = 600 dénár) Item 
ibidem III marc, pro VII tal. et Vili sol. et VI den. (Azaz 594 dénár 
egy márkára.)4) 

Előfordul még azonkívül a számadásokban a pénz több más 
fajtája, mint pl. „üb. anaseu.", „sol. et. den. mezan." stb. Egy kifeje-
zésből „111 sol. mezanorum et provisensium" azt a következtetést vol-
nánk hajlandók vonni, hogy c két utóbbi pénznem egyenlő értékű volt. 
Csakhogy egy más beváltás alkalmával (Zing. 30.) adtak „Widoni XXV 
tal. et. Uli sol. verőn, pro X tal. mezanorum, quos quidam Parmensis 
apud Mutinam concessemi." Már pedig ha 2515 den. veron.-t számítunk 
ami fráterünk ismeretlen márkájára, az ő 6048 den. veron.-e ért 2*405 
márka ezüstöt; egy márka ezüstre pedig ilyformán járt 1000 den-
mezanorum ós mint láttuk csak 600 den. provisensium. 

Ha valamely olvasóm azon szerencsés helyzetben van, hogy 
rendelkezésére áll Leonardo Fibonacci Pisanonak az a munkája, mely-
ben az 1202. évben forgalomban volt olasz pénznemek értékei föl van-
nak jegyezve 2) ugy talán tovább fejtegetheti e tárgyat. Carli-Rubbi 
grófnak vaskos munkája3) nagyon kevés hasznunkra van, a közölt 
adatok csekély számának következtében. 

Befejezésül végeznünk kell most dr. Luschin érveivel. Mint tudjuk, ő 
tekintély a bécsi dénárok ismeretének terén, melyekről „Die Wiener 
Pfenninge" czim alatt hosszú czikksorozatot közölt a bécsi Numismatische 
Zeitschrift 6., 7., 8. és 9. kötetében 1874-ben. Ö ugylátszik Wolfger 
püspök számadásait csak kivonatok utján ismerte akkoron és emiitett 
czikkében csakis a bécsi és kremsi beváltások bírálataira szorítkozik. 
Álláspontját jellemzi az a nyilatkozata, hogy „die Untersuchungen über 
die Schwere der Wiener Mark dürften durch die Studien Mulfat's abge-

D Carli-Rabbi közöl egy adatot 1203-ból, melyben a terracinai püspök vaia 
érdekelve. E szerint „marca una puri argenti, sou quadraginta solidi prebisinorum 
veterum de Flore" egyórtóküek voltak, (p. 300.) 

2) Kiadta Bmcompagni Rómában 1857-bcu. 
:l) Gianrinaldo Carli-Rabbi, Delle monete d'Italia. Mantua, 1754. 

\ 
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schlössen sein." *) Az ö nézetében tehát a bécsi márka súlya res ad-
iiidicata, mely ellen nincsen fölebbezés, ámbár ha Muffat érintett tanul-
mányait közelebbről szemügyre veszsziik, azt fogjuk találni, hogy a 
bécsi márka súlyára vonatkozó legrégibb adata csak a XV. század 
végéről való.2) A legrégibb adat pedig, melvlyel bécsi dénárok értékére 
hivatkozik egy 1256-iki okiratból származik, mely szerint ,,3 Pfund 
Wiener Pfenninge für 2 Mark Silber" (82. 1.) vagy mint egy latin idézet 
adja 1262. június 4-én: „ . . . . et vendantur viginti marcae pro 30 
talentis Wiennensibus." (92. 1.) Ezekre az idézetekre azonnal szüksé-
günk lesz. 

Hogy teljesen méltányolhassuk dr. Luschin következtetéseinek 
fonákságát, eredeti németségükben kell azokat ismernünk. „Im Herbste 
des Jahres 1203" — ezt irja — „werden dem Hofmeister des B(ischof) 
Wolfger 10 Mark, 3 Loth Silber Kölner Gewicht für 11 Pfund 
Passauei' (Pfenninge) angerechnet und gleich darauf zu Krems 9 Pfund 
6 s. 22 d. Passauer (Pfenninge) gegen 83/r Pfund Wiener Pfenninge, 
also mit einem Aufgelde von 32 Passauer auf das Pfund Wiener 
Pfenninge ausgewechselt. Wäre das Silber ganz fein gewesen, so 
hätten die IO3/« Kölner Mark . . . . 2382*408 Gramm,3) das Pfund 
Passauer (Pfenninge) 216*58 Gramm Feinsilber enthalten und ein Pfund 
Wiener (Pfenninge) wäre sammt dem Wechselgewinne auf 245*453 
Gramm in Passauern gekommen." 

A kiadások jegyzékéhen nincsen megemlitve, hogy Wolfger embere 
az ezüstért passaui vagy bécsi dénárokat vásárolt-e, de Bécsben való-
színűbben bécsi dénárokat vásárolt. Ami pedig még megmaradt nála a 
passaui dénárokból, azokat is beváltotta Kremsben bécsiekre. Én leg-
alább igy értelmezem a két följegyzést. 

Azt is észreveszszük, hogy a latin jiraetcr szót minus-nak értelmezte 
Luschin, de mint tudjuk gyakrabban £>Zws-t is jelenthet és szerény 
nézetem szerint azt jelenti a jelen esetben is. 

Láttuk továbbá, hogy bajor földön solidi longi és solidi breves-szel 
egyaránt számítottak, de azért mégis csak 240 dénár volt egy talen-
tumban ; hogy tehát egy passaui talentumra is 240 dénár ment, nem 
pedig 160. Dr. Luschin azért botlik midőn „decern tal. praeter XXXVIII 
den. pattavien."-t (10 X 160 — 38) = 1562 dénárnak számitja. Én 
10 X 240 - f 38) = 2438-nak számítom. 

1). Id. m. VIII. 268. 
-) K. A. Muffat „Gewicht und Gehalt der Oester. Pfenninge". A bajor aka-

démia értek. XII. kötetében. (1872.) 
3) Én kerekszámban 2384 grammot számítottam. 
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A bécsi dénárok számát illetőleg is ugyanabban a fogalomzavar-
ban szenved az emiitett német tudós, mert 8V2 tal. és 40 dénárt bécsi 
értékben ö 83/í bécsi talentumnak nevez, amit Wolfger embere bizo-
nyára „8 talenta et très fertones"-nek irt volna. Dr. Luschin tehát 
(8s/t X 160) 1400 dénárt vesz számításainak alapjául, én (8V2 X 240 
+ 40) 2080-at. Hogy pedig nekein van igazam, az a Muffatnál közölt 
pénzláb-táblázatokból is világos, melyok közül a legrégibb (96. lap.) az 
1256—1281-diki időközből való. E tábla szerint 16 lat szinezüstböl 
360 dénárt, „viginti marca"-ból tehát 20-szor annyit, vagyis 7200 dénárt 
vertek, azaz „triginla talenta Wiennensia", (a talentumot 240 dénárnak 
számítva) ami megegyezik a fönnebb adott idézetekkel az 1256. és 1262-diki 
okiratokból. Csak abban térek el MuffaL-tól, hogy ő a márkára 256 
Pfenning-gewichtet1) számit, én pedig csak 240-et. Meglehet neki van 
igaza, de okiratbeli bizonyítéka neki sincs. Különben ez, a bécsi márka 
súlyáról mondott nézetemen lényegileg nem változtat, bármelyikünknek 
legyen is igaza. 

Téved továbbá dr. Luschin abban is, hogy az illető passusban 
t. i. „accepit fráter Heinricus . . . . decern marcas et unum fertonem 
minus uno loth ad pondus colon, quae non ponderabant apud Wiennam 
plus quam novem marcas et sex denarios. Illas dédit ipse pro undeciin 
talenta . . . . " teljesen elhanyagolja a mérlegelésre vonatkozó följegyzést. 
Ha a bécsi márka súlya 280 gramm lett volna 1203-ban, úgy fráter 
Heinricus 103 10 kölni márkája Bécsben még 81 2 márkánál is keveseb-
bet nyomott volna. 

Ennyit egyelőre Wolfger uti számadásairól. A Zingerlénél még 
közölt 9. és 10. számú darabról, mint már említettem még azt sem 
tudjuk bizonyosan, hogy mely időközből valók s még az sem bizonyos, 
hogy a bennük emiitett „dominus" alatt a püspököt kell-e értenünk. 
A használt pénznemek is teljesen különböznek a többi nyolez 
lapon előforduló pénznemektől s az illető íródeák márkával számítja a 
dénárokat ily módon pl. _dc decern marcarum den. antiquorum" és 
alább „summa huius marc. IUI denariorum et XXVI den. Adhuc 

' ) 1 Mark (Gewicht) == 10 Loth = 64 Quint = 256 Pfenning-gewicht. Az egész 
zavar onnan támad, hogy Luschin összetéveszti a Zahlmarkot (marca numerata), 
mely csakugyan 160 dénárt tartalmazott a Zahlpfunddal (talentum, libra denariorum). 
Luschinnak tévedése teljesen megfoghatatlan, mert ö is a talentumot helyesen 8 
solidusra s a solidust 30 dénárra számítja és csak a szorzásban (8 X 30 = 100) 
tévedt el. Mert csakis ily szorzási hibával lehet 10 talentum minus 38 dénárból 
nála 0 tal. 6 sol. 22 dénár. Különben dr. Luschin számos a bécsi Numism. Zeit-
schrift-ben megjelent dolgozatában a bécsi dénárok talentumára majdnem kivétel 
nélkül mindig 240 darabot számit. 
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sunt ibi marc. VI et den. LXXIIII, qui campsi sunt pro marc. II et 
den. LXXII" stb. Tehát több volt nála eleinte 10 márkánál és az 
utolsó helyen emiitett dénárok alatt valószínűleg „denarios novos" kell 
értenünk. 

A „marca numerata"-ra a jelen esetben 160 dénárt kell 
számitanunk, mert egy más csoportföljegyzés szerint „marc. dim. hoc 
sunt mod(ii) sil(iginis) II", továbbá „mare. I hoc sunt mod. sii. 
IIIl" és ,,XX den. h. dim. mod. sii." Már pedig ha 20 dénár = egy fél 
modius rozszsal és egy márka = 4 modius-szal, úgy egy márka numerata 
denariorum = 4 X 40 azaz 160 dénárral. Mindezen kiadások egy nagyobb 
vadászatra vonatkoznak Klagenfurtban és környékén. 



ADATOK. 

UTASÍTÁS A CSÍKI VASHÁMOROS RÉSZÉRE. 

Instructio pro egregio Samuele Biró de I komoródszentmártov, ferri-
fodinae nostrae. Csikiensis provisore. 

Minden jó igyekezetek, istenes dolgok körül való szorgalmatosko-
dások, és hasznos előmenetelek csak az Úristentől igazgattatnak, áldat-
nak és boldogíltatnak meg. Szükség azért, gondviselőnk magát józan és 
istenes életben gyakorolja, s mindenekhez az ő rendek szerint böcsülettel 
alkalmaztassa, hogy az Úristennek segedelmét s áldását minden dolgunkon 
tapasztalhassa, maga becsületiben való előmenetellel együtt hiv szorgal-
matoskodását rendesen gyakorolván az következendő punctumok szerint. 

1. Le vannak irva az inventáriumban mindenféle hámorhoz és 
bányához kivántató eszközök, műszerek, marhák, és minden egyéb alkal-
matosságok is, ezekre viseljen szolgalmatos gondot, és, ha melyeket 
szükség, orvosoltassa, és jobbíttassa, hogy azokban s azok miatt fogyat-
kozás ne legyen maga kárával. 

2. Ide való a fürészmalom is, hozzátartozó eszközeivel együtt, arra 
is legyen nagy gondja, minél több tökéket hozasson, és deszkákat is 
metszessen, az tökehozó embereknek az ö részeket kiadván, az mi 
számunkra jutott, mind bél- és széldeszkákat az dispositio szerint, vagy 
eladassa, vagy azhova kivántatik, szállíttassa, magunk számára is 
módját keresvén, tőkéket hozasson és deszkákat metszessen. 

3. Az urbáriumban az hámorhoz, bányához, vámhoz és fürészhez 
szolgáló faluk és emberek is rendesen fel vannak irva, az ö rendök és 
szolgálatjok szerint, az mesteremberekkel együtt. Azok közül, azkiknek 
fizetést rendeltünk, az conventió szerint, ha mikor dolgozván meg-
érdemlik, az ő idejében megfizessen, az szolgálatot pedig mind ezekkel 
s mind a többivel rendesen viseltesse, szükséges oltalommal is lévén 
hozzájok, és néha engedelemmel is, hogy annyival inkább odaédesedje-
nek, és szolgálatunk meg ne fogyatkozzék, melynek maga vallja kárát. 

4. Vagyon az hámorhoz tartozó füves-kert is, holott a marhák 
számára szénát szoktak csinálni, arra is legyen gondja, és annak jó idejében 
kaszáitassa és takaríttassa, mert a szénára való erogátió nem acceptál-
tatík, igyekezzék pedig azon is, hogy több szénafüvet szerezhessen sőt 
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zabnak való helyet is, hogy azzal is maga szorgalmatosságát hasznunkkal 
terjeszthesse. 

5. Noha rendkiviil való hasznon nein kapdosunk, mindazáltal ha 
honnan és mit, rendes uton-módon szerezhet és hasznunkra fordíthat, 
kötelesnek tartsa magát reá, mert az vámnak alkalmatosságával, és 
egyéb iránt is szoktak apróbb contrabont- és birság-jövedelmek is lenni, 
mely ilyen jövedelmeknek harmada magáé lehet, az többit az vám 
proventusával s több magunk jövedelmével együtt : jó lelkiismerettel 
hasznunkra az dispositió szerint fordítsa, az vámról ottan-ottan, hirek-
röl is bennünket tudósítván. 

6. Ha hasznunkat gondolja kijönni belőle, ser- vagy bor-korcsmát 
is kezdjen indítani az hámoron és a falukban is, melyre hogy reáérkez-
hessék, magunk, vagy praefectusunk dispositiónkat vegye. 

7. Kívántatnak holmi egyéb bonumok is, az hámor, bánya és fürész 
szükségire, úgymint háj, hör-, faggyú, puskapor, deszka és egyéb apróbb 
accidentiák is, melyek mivel az ott való alkalmatosságból ki nem telhet-
nek, praefectusunkat jó alkalmatossággal requirálván, vegye aziránt való 
dispositiójál, s kövesse, hire nélkül alfélékre ne expendáljon, az erogátió 
is pedig módjával és takarékosan legyen. 

8. Az bánya, hámor, vámház és fürész körül való épületekre és 
segédeszközökre szorgalmatos gondviselés kívántatik, melyet is, hogy 
hív szorgalmatossággal elkövessen, szükséges, és ha miben s hol, fogyat-
kozást és orvoslásra szükséges dolgokat tapasztal, késedelem nélkül 
orvosoltassa, ha mihez nem érkezhetik, praefectusunktól vigyen dispo-
sition hogy maga kárt ne valljon, aminthogy egyéb dolgokban is. 

9. Az hámor forogván, a vaskemenczékre reávigyáztasson szorgal-
matosan, az vas-fútatás káros ne legyen, hogy a kő, fa híjában ne 
vesztegettessék, és az munkások ideje haszon nélkül lévén, maga meg 
ne károsodjék. Másoknak vasat fútatni és az kohón is vitetni, azmi 
alkalmatosságunkkal meg ne próbálja, az articularis poena alatt. Magunk 
számára pedig, ha hasznát aránzza lenni, holmi eszközöket is eladni 
csináltathat, és azminthogy a hetenkint való vas és minden egyéb 
bonumok perceptumát és erogatióját, úgy annak is, hiteles testimoniális-
sal megbizonyítsa erogatióját. 

10. A vas-fútatásnak alkalmatosságával salak is szokott esni, mint-
hogy azért az míveseknek mi megfizetünk, az salakot is, mi számunkra 
s hasznunkra fordítsa, az üszögéhen kiveretlen maradék vassal együtt. 

11. Valamennyi vasat hetenkint, az hámor járásától fogva meg-
állásáig csinálnak, jó lelkiismerettel, hiteles testimoniálissal percipiálja, 
és azkinek illik erogálja az conventionális commissiókra s pénzen is a 
dispositio szerint. Ha mi czinkusok és egyéb vasak a műszerektől, az 
kohón, üszögében, vagy valami munkától maradnak, azokat is jó lelki-
ismerettel hasznunkra fordítsa, rendesen percipiálván és róla ratiocináljon ; 
hasonlóképen cselekedvén a bőrökkel is, mikor uj fúvókat csináltat, a 
régi fúvók bőreit hasznunkra fordítván. 

12. Fa, kő és szén nélkül hámor nem lehetvén, az fa- és kö-
vágókra s szénégetőkre is oly szorgalmatos vigyázása legyen, hogy ezekben 
s ezek miatt az hámor meg ne fogyatkozzék, sőt jövendőre is mindenkor 
fája, köve és szén is maradjon, hogy mikor a bánya megindul, a szük-
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séghez kívántató eszközökben fogyatkozás ne legyen, mert maga valija 
kárát. 

13. Az vasnak mázsája, hogy panasz azmiatt is reánk ne jöjjön, 
legyen 134 font, az ára fl. 7. és a favágóknak is egy öl fától az conventió 
szerint fizessen 20 pénzt, az követ pedig és szenet az szokott mérték 
szerint erogáltassa kár nélkül, ne tékozlódjék, melyről is rátlójában 
rendes irást tegyen. 

14. Az inventáriumban a bánya, hámor és fürészhez kívántató 
minden alkalmatosságok, eszközök és műszerek is rendesen fel lévén 
téve, azokra is mindenekre az ö nemek szerint, az gáttal együtt szorgal-
matos gondot viseljen. Azmelyek orvoslást és jobbítást kívánnak, orvosolja 
s jobbítsa, de mivel a számadások rendi azt kívánja, az vasnak hetenkint 
való minden perceptumát, és egyebünnen is akármit és honnan percipiál 
s erogai is, hiteles quietantiák, testimoniumok és commissiók szerint 
kövesse, hogy eziránt is megfogyatkozván kárt ne valljon, a fűrészről 
legalább béldeszkát hatot, színdeszkát négyet percipiáljon, és róla 
ratiocináljon. 

15. Az számadásnak is, mindenféle jövedelmekről, valamelyeket 
rendes ulon és módon az jószág alkalmatosságiból az hámorról, és 
másunnan is percipiál és erogál is, szükségesképen meg kelletvén lenni, 
magát eziránt is ugy alkalmaztassa, hogy semmiben is meg ne fogyat-
kozzék, és esztendeje eltelvén, avagy tisztiből kikelvén, egy hónap múlva 
mindenekről való rátióját, (valamit akárhonnan percipiál, és hova mit 
erogál belcirván), praefectusunk exhibitája alatt exactonmknak beadja, 
sub poena fl. 66 és .azután két holnapra minden difficultásokat el-
igazítson, alioquin két holnap múlva, azmikor és hova cerliiicáltatik, 
akár compareáljon, akár nem, ha mi difficullása censurára bocsáttatik, 
valami liquidáltatik ad oclavum tartozzék contentátiót tenni róla, mert 
különben reversálisa szerint procedáltatunk ellene. Az Isten pedig minden 
dolgainkban hasznunkkal boldogítsa. 

Elébb megirt csiki vashámorunkhoz tartozó szolgáink esztendei 
fizetések. Magának gondviselőnknek per annum . . . il. Számtartónak 
fl. 25. Egy vasverőnek egy hétre 1 forint. — Forrasztónak egy hétre 
75 pénz. — Két vasfútatóknak egy hétre IV2 forint. — Rostolónak egy 
hétre 60 pénz. — Egy kővágónak 22 szekér kőért 13 forint. — Másnak 
22 szekér kőért 10 forint. — Harmadik segédkövágónak egy hétre 1 forint. — 
Egy szénégetőnek egy hétre 1 forint. — Egy öl fa vágásért 20 pénz. 
Mindazonáltal, mikor az mívesek nem dolgoznak, akkor senimit sem 
fizetnek. Egy szeres bányásznak, ki kivonja a követ a bányából egy hétre 
15 den. Hat béreseknek közönségesen egy holnapra 12 forint. Csiki két 
postáknak annuatim 1 — 1 mázsa vasat, a kettőnek kettőt. Búzát is, 
melyet azelőtt a processusokból adtanak, 2—2 köblöt. — Datum in 
arce nostra Fogaras, die 16. mensis Április anno domini 1694. 

Apafi s. k. p. h. 
Hátán egykorú feljegyzések : Egy véka vaskőtől 6 pénzt. Egy öl fától 

20 pénzt; a béresek hordják be, az fürészen felibe vágják ki a tökét. 
Inquisitiót peragáltatni az kiszabadult hámorosokról, mert azelőtt voltak 
150, az jószágokat most is bírják, melyek házakhoz valók volnának. 
Azelőtt 90 mázsa, praeter conventionales bémcnt fisco, most 5 vagy 6. 
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Azelőtt egy héten 8 vagy 9 mázsa kiment, de most 3 sein megyeri. 
Egy hétre egy béresnek ha dolgozik denar 50. Vaskövet az hámorosiak-
nak kell hordani, akiket mások vetnek is, de az ökrökbiil kifogytanak, 
már keveset hordhatnak. 

Eredetije a Magyar Nemz. Muzeum levéltárában. 

EGYEZSÉG A RIMASZOMBATHI NEMESSÉG ÉS POLGÁRSÁG 
KÖZÖTT 1692-BEN. 

Anno 1692, die 4a mensis Április ego Volfgangus Janoky vicecomes 
comitatus Honthensis cum adjunctis mihi egregiis et nobilibus Stephano 
et Adamo Kubiny jur. assessoribus, Joanne item Sipos jurato vice-
notario praefati comitatus Honthensis et delerminationo universitatis 
ejusdein comitatus 29a Februarii anno praesenti suprascripto in possessione 
Alsópalojta occasiono sedriae factae pro accomodatione controversiarum 
et dissensionum inter nobiles in oppido Rimaszombat residentes ab una; 
et ipsum oppidum Rimaszombat ab altera partibus emersarum et liactenus 
vigentium hic in oppido consedi cum sequenti totius rei, subsecutaque 
inter partes accordae hungarico idiomate facta continualione. 

Elsőben is Rimaszombatban resideált nemesség bizonyos punctumok-
ban foglalván maga postulátumit, és arra az város is replicálván : azon 
postulátumokból s replicákból az egész controversiáknak jó móddal s 
istenesen való accomodátiójára serkengctvén ö kigyelmeket, mind a két 
félnek maga kévánságibul való remmissiójával : tekintetben vették ő 
kigyelinek azon istenes accordátiónkat, inkább akarván szép atyafiúi 
szeretetben élni, hogy sem egymás injuriai tatásával, mind magokat 
aggraválni, s mind Istent ö szent fölségét oífendálni, mindkét részről 
azon punctumoknak, melyek in anno 1690 8a Septembris becsületes 
nemes személyek jelenlétében ő kigyelmek között Írattak s emergáltanak 
volt, némely részeiben való modificátiójával léptének magok s successorok 
képekben az alább következő accordára. 

1. Mester András és Pálfalusy Mihály uraimék injuriájok, úgy az 
egész nemesség, és város részéről egymás ellen, mind cummuniter s 
mind singillatim eddig moveált és moveá'.ható, és azon s más akármi 
névvel nevezendő matériához járuló törvényes processusok végett 
generaliter ab utrinque cedáltak ő kigyelmek ; és azokat sopiálták sub 
poena calumniae. 

2. A tisztviselést a nemesség felvállalta és vállalja ennek utána 
következő időkben is, úgyhogy seposita omni animi passione, aki minéinü 
tisztességes tisztségre alkalmatosnak ítéltetik s választatik, elviseli: ki-
vévén Koós István, Miklorics István és György uraimékat és successoro-
kat, akiknek exemptiójok lévén usque ad depositionem summae in 
exemptionalibus suis apposita nem oneráltatnak. Mester András és Pál-
falusy Mihály uraimék pedig tizedességre soha nem választatnak. Egyéb 
tisztektől pedig 2 esztendeig immuniáltatnak, azok osztán eltelvén, a 
tizedességen feljebb való tisztséget tartoznak elviselni. 
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3. Amely nemes ember egyszer a tisztet elviseli, annakutána 6 
esztendeig semmi tisztviseléssel nem terheltetik. Mely immunitás értessék 
ab anno 1690, 8a Septembris ha ki tudniillik azóta tisztséget viselt 
volna. 

4. Ami a vecturát illeti, valamikor a nemes vármegye tisztjei annak 
rendi szerint a porták után kiállathatják a szekereket, maradjon ki a 
nemesség olyankor a szekerezés terhe viselésétől. Ha pedig a szükség 
hirtelen kívánja és a nemes vármegye tisztjei nem provideálhatnának, 
akkor a nemesség is tartozik a szükség szerént béfogni, hogy annyival 
hamarább promoveáltassék az ő felsége szolgálata, és az város népe 
is az haszontalan gazdálkodástól és vitézlő rendtartástól megmeneked-
hessék. 

5. Az gazdálkodás és szállótartás igy lesz. A kvártélyban beszállott 
vitézlő nép tartásában, vagy azzal való gazdálkodásban a nemesség 
egy kerülőben elmaradjon, másszor concurráljon. A jövő-menő condes-
cendensek szállítása s tartása pedig az alkalmatlanságoknak eltávoztatá-
sára legyen egyiránt. 

6. A portió-fizetés légyen a nemesség házátul s vetéstől. Mely 
iránt assecuráltatik a nemesség a váróstul, hogy azokat épen csak 
Rimaszombatban és határában levő alkalmatosságokhoz képest igaz 
proportió szerént limitálja, és hogy ez jobb renddel menjen végben, a 
nemesség közül is fognak birák uraimék emberséges embereket hivatni, 
akiknek praesentiájokban repartiáltatnak a portiók, s egyéb impositiók. 
A portiók felvetése pedig ne légyen mindenkor csak házra s vetésre, 
hanem főre is és ingó-bingó jókra, vagy értékre, s ilyenkor kimaradjon 
a nemesség: nem lévén személye s belső értéke a város jurisdictiójában. 
Ila pedig oly rendkívül való fizetést kényteleníttetnének adni a város 
valamely kiváltképen való extremitásban, hogy annak felvetésében más 
utat és módot nem találhatnának, tehát olyankor minden itt e városban 
lévő javakra igaz proportió szerént felvettetik az impositió és egyiránt 
tartozik a nemesség is a városbéliekkel fizetni. Hasonlóképen a város 
közönséges megmaradását illető tractára amikor a nemesség házátúl 
hivattatik, tartozik elmenni, s együtt munkálódni a várossal. Az impositiók, 
avagy régi adósságok kifizetése ne legyen pedig a régi mód szerint csak 
házakra, hanem igaz proportió szerint, aki mit érdemel. 

7. Ami a városnak közönséges conservatiójára való dolgokat illeti, 
abban is fog concurrálni a nemesség, citra tarnen laesionem nobilitaris 
praerogativae et extra administrationem servitii colonicalis. 

8. Ennekutúnna a városházához a nemes ember nem hivattatik 
12 forint birság alatt, hanem polgár által házátul tisztességcsen. 

9. Ha mikor a kapuk valamely szükség miatt zárva tartatnak, aki 
a nemesség közül exolválja a maga quantumát, szabadosan bocsáttassék. 
Ha pedig vagyonos és fizethető nemesség olykor valamely okbul mindjárt 
le nem tehetné is, respectus légyen az olyanokra. A kapuzárásban pedig 
a város egyéb lakosaira is hasonló animadversióval légyen, ha ki az 
impositiókat nem praestálná. 

10. Ha mikor a város közönséges dolgában, akár nemesnek, akár 
városi rendnek marhája elvész, vagy más kár követi, azt közönségesen 
refundálják. Hasonlóképen az eddig contrahált közönséges adósságokat 

Gazdaságtürlénclmi Szemle 1899. 6 
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is közönségesen fogják ökigyeímek exolválni ; assecurálván a város 
a nemessséget, hogy az adósságok exolutiójára felvetett impositiókat 
másra nem fordítja, hacsak urgens és inevitabilis necessitas másuvá 
nem fordítja. Mely hirével fog lenni nemes uraimék közül akiknek illik. 

11. Lévén a városban oly becsületes nemes emberek is, kiknek 
hazájok*), néhai gróf Forgách Ádám úrtól liberáltatott, nevezetcsen 
Koós István, Miklovitz István és György úgy Gőg Albert uraimék részé-
ről, ökigyeímek is a várossal való accordátul nem akarván idegenek 
lenni, erre condescendáltak magok részérül. Fimdusoktul, Rimaszombat 
városa határában lévő vetésektől, úgy mint a több nemesség készek 
fizetni, azzal kivánván megmutatni a városhoz való aííectiójokat. Az 
extrenia necessitásban értékre vetendő impositiót is acceptálják. a város-
ban lévő értékektől, in casu duntaxat extreniae necessitatis igaz pro-
portió szerént. Hasonlóképen a régi adósságoknak kifizetésére való 
concursusra is ajánlják magukat ökigyeímek, modalitate in sexto puncto 
declarata. De cetero nem lévén a több punctumokhoz obligátusok 
ökigyeímek (excepto domino Alberto Góg respecta judicatus quo de 
facto fungeretur), magok exemptionalis jussoknak inhaereálnak per omnia, 
úgy, hogy a praemissákhoz való magok ajánlása ne praejudicáljon 
semmiben ökigyelmeknek libertásának. 

Mely punctumoknak szentül és megmásolhatatlanul minden clausulái-
ban és czikkelyeiben leendő megállására a pársok magokat és suc-
cessorokat, manibus stipulatis obligálták mielőttünk sub vinculo 100 
florenorum hungaricalium cum hac declaratione : minthogy az accordá-
ban vágynák oly punctumok s clausulák, melyek csak a pársok discretiójá-
tól függenek, quoad eft'ectuationem, azoknak egy vagy más okbul való el-
mulatása poenalis nem lészen. Valaki pediga parsokközül in toto vei in parte 
a 2, 3, 4, 5, 6, (kivévén itt is azt a paragraphust : „hasonlóképen a 
városnak közönséges megmaradását" etc. usque : „munkálódni a város-
sal"), 9, 10, (excluso hic quoque : „hasonlóképen az eddig contrahált 
közönséges adósságokat" etc. usque ad finem puncti) és 11 punctumo-
kat általhágná, toties quoties azon 100 forintokat a megálló fél a violáié 
félen virtute exmissionalium comitatus ex partiali duntaxat universitatis 
Kis-Honthensis congregatione obtinendarum, mostani és jövendőbeli 
kishonti viczeispán uraimék, abscissis unversis juridicis remediis, juris-
titiorumquc temporibus quibuslibet, sed nec valedictione oflícialium 
comitatus obstante immediate dessummálhasaés exequáltathassa; melynek 
két része az actoré, az harmadik az executor biróé lészen. In reliquo 
azelőtti contractus cassáltatik ab utrinque. Datum in festő passionis 
domini, id est 4a mensis Április in oppido Rimaszombat. Anno 1692. 

Nomina autem partium contrahentium ab utrinque singillatim 
hoc modo sequuntur iisdem personaliter coram nobis constitutis. 

Et primo quidem parte nobilium : Stephanus Koós, alter Stephanos 
Miklovitz senior, Georgius item Miklovitz, Albert Góg, Johan. Egerszegi, 
Steph. Pálfalusy, Johan. Szappanos, Franc. Vitéz, Johan. Horváth, Steph. 
item Horváth, Andr. et Steph. Mester, Andr. et Mich. Molnár, Johan. 
Kún, alter Borbély, Paulus Barát, Johan. Borbély de Szécsén, Steph. 

*) Ér t sd : házuk. 
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Nagyváty, Michael Borbély de Jarnó, Steph. Bodzásy, Andr. Bornemisza, 
Paul Szijjártó, Georgius Kállay, Adamus Pap, Steph. Galgóczi, alter 
Steph. Gombkötő, Georg. Brada, Mich. Pálfalusy, Maria Ujváry relicta 
condam Martini Pozmán, Rosina Bessy relicta egregii cond. Steph. 
Ajtay, Catharina Koós relicta cond. Francisci Borbély, Anna Szuhay 
aelicta cond. Georg. Saárközy, Joan. Brada, pro Martino Göndör Franciscus 
Balog. 

A parte oppidi autem : judices Georg. Lyteraty, nobilis Albert Góg, 
deinde senatores Andr. Kötö, Joan. Vásáry alter Joan. Perjésy, Franc. 
Balok, Mich. Kállay, Thomas Bartus, Emer. Csiszár, Andr. Csapó, Paul 
Szüts, Franc. Varga, Joan. Bende aliter Varga, et Steph. Gyúró, ut et 
nobilis Steph. Miskolczy, juratus oppidi nótárius. 

Idem qui supra Wolgangus Janoky vicecomes cottus Honthensis 
m. p. 1. s. Idem qui supra Stephan. Kubinyi. juratus assesor cottus 
Honthensis m. p. 1. s. Idem qui supra Joannes Sipos juratus vicenotarius 
praefati comitatus m. p. 1. s. Idem qui supra Adamus Kubinyi senior 
juratus assessor cottus Honthensis m. p. 1. s. 

Mult századi másolata 1692. kelet alatt a Magy. Nemz. Muzeum levéltárában. 

A MÁRAMAROSI HARMINCZAD BÉRBEADÁSA 1675-ben. 

Én Fehérvármegyében, Fehérvárott lakó Kis Kristóf adom emlé-
kezetül az kiknek illik ez levelemnek rendiben, hogy az jelen való 
1675 esztendőben die 1-ma Április az mi mostani kegyelmes urunk s 
kegyelmes asszonyunk ö nagyságok kegyelmességébül, szabad jóakaratom 
szerint vállaltam magamra az máramarosi harminczadosságnak tisztit, 
hozzátartozó dési, láposi és viski filiálisokkal, s másutt való contrákkal 
együtt hatezer forint, id est 6000 íl. árendában, az ide alább megirt 
punctumok szerént. Esküszöm azért az élő Istenre, ki atya, fiu, szent-
lélek teljes szentháromság egy bizony örök Isten, engemet az én vallásom 
szerént való hitemben úgy segéljen, és úgy adja lelkem idvességét, 
hogy én megirt kegyelmes uramhoz s kegyelmes asszonyomhoz ö nagy-
ságokhoz, és az hazához is igaz, tökéletes és hü leszek, az ö nagyságok 
méltóságok, birodalmok ellen és károkra való dolgokban soha nem 
practicálok és senkivel efféle dologban meg nem egyezek, sem semmi-
nemű szinek és reménység alatt nem colludálok, söt, ha mit effélét 
valakiben vagy valaki felöl érek, vagy tapasztalok, ellenek állani igye-
kezem, mennél hamarább, s hitelesebben lehet ő nagyságoknak értésére 
adván. Az megirt harminczadra penig igazán és szorgalmatos hűséggel 
viselek gondot, mindenekben az ö nagyságok méltóságát előttem viselvén, 
hasznokat ö nagyságoknak terjeszteni, károkat penig távoztatni igye-
kezem. 

Az megirt harminczadhoz tartozó punctumok penig ezek. 
1. Az megirt 6000 forint árenda-proventusból senkinek, az ő 

nagyságok comissiója nélkül semmit nem adok, hanem intéztetvén 
6 ' 
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minden cántorra*) ezerötszáz forintokat idest 1500 fi., fogyatkozás 
nélkül, vagy az ő nagyságok tárházában készpénzül és commissiók szerént 
való vásárlásul beszolgáltatom, vagy penig az ő nagyságok kegyelmes 
dispositiója szerént erogálom, minden rendbeli administrátiómról az 
commissiókat és vett hiteles quietantiákat számadásomban idején 
producálom. 

2. Az harminczadhoz való minden rendbéli szolgákat magam 
fizetésemen tartom ugyan, de olyanokat állítok az szükséghez képest, 
kik az szolgálatra alkalmatosak, és az hazában elégséges residentiások 
legyenek, kiket is, az ö nagyságok és az haza hűségére erős köteles-
ségben tartván^ ha miben ő nagyságok méltósága ellen impingálnak, ez 
ő nagyságok méltóságos udvarába és személyek elébe büntetésre elő-
állítok. 

3. Ha mikor az időnek forgásához képest, valami újságnak szerét 
tehetem, vagy valami vásárlás felől parancsolnak ő nagyságok, minden 
magam hasznom keresése és nyereségvétel nélkül szerzek, vásárlók, és 
az ő nagyságok méltóságos udvarába administrálom. 

4. Az kereskedő minden rendeket igaz útjában nem háborgatom, 
sem igaz kereskedéseknek alkalmatosságában nem akadályozom, hanem 
kit-kit az ö alkalmatosságának rendi szerint, békességesen engedek, 
sem senkit azok közül is, valakiket az nemes ország articulusi harminczad-
adástól üreseknek teltenek, úgymint ecclésiai személyeket, nemeseket, 
nemes urak számára terhet hordozó, vagy marhát hajtó parasztembereket, 
és az huszti, szigeti és kamaraházhoz való jószágot is harminczad-adásra 
nem erőltetek az articularis poena alatt. 

5. Az szomszéd országok, vagy más akármely nemzetbéli semmi-
némü rendekkel, azmi kegyelmes urunk s kegyelmes asszonyunk ő nagy-
ságok méltósága ellen s birodalmaknak megháborittatására czélozó 
dolgokról, senkivel, sem magam, sem mások által, semmi szinok s 
módok alatt nem practicálok és csak legkisebb alkalmatosságot is affélére 
nem adok, söt ha kik felől csak mi kicsinyt is afíéle dologról érthetek, 
ellenek állani igyekezem s minél hamarébb s jobb alkalmatossággal 
ö nagyságoknak is értésére adom. 

6. Ha valahonnan valami uj hireket hallhatok, vagy követeket az 
országban jönni érthetek, azokról is, azmi kegyelmes urunkat ö nagy-
ságát, éjjel-nappal tudósítom, és ha kiket az országból az ö nagysága 
kegyelmes dispositiója ellen kimenni, vagy litkon ö nagyságok ártalmára 
való levelekkel jártatni eszemben vehetek, azokra nézve is magamat 
igaz kötelességgel alkalmaztatom, egyébiránt mint afféle ártalmas dol-
gokban megegyező személyt büntethessenek ő nagyságok. 

7. Az mi is harminczadokról, és az sóaknákról kiadott lábbó-czédu-
lákat szorgalmatos hűséggel beszedetem és megtartatom, és praefectus 
uram ő kegyelmének kezében administrálom. 

Minden dolgoknak az jó kimenetelire kelletvén akárkinek is vigyázni, 
magamat mindenekben én is ugy alkalmaztatom, hogy sem ö nagysá-
gokhoz való tökéletes hűségemben, sem az megirt harminczadnak hat-
ezer forint idest 6000 fl. árenda-proventusának kiszolgáltatásában, sem 

*) Azaz negyedévre. 
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penig az több punctumok rendjének megtartásában vagy egyéb arti-
culusok, vagy hűségem ellen való dologban fogyatkozásom ne legyen. 
Alioquin ha valamiben fogyatkozásim, vagy vétkem megbizonyittatik, 
minél rövidebb processus szerént, praefectus uram ö kegyelme székin 
convincáltatván, tartozzam satisfactiót tenni, melyet nem cselekedvén, 
vagy nem cselekedhetvén, magam személyemhez vigore scilicet praesentis 
hozzám nyulathassanak ő nagyságok, és mindaddig, amig mind az 
árcnda-proventus restántia summát plenarie administrálom, mind penig 
ha mi egyéb ez punctumok, vagy hűségem ellen comperiáltatott, vét-
ségem s excessusimat végső igazításban és executióban is vétetik ö nagy-
ságok, árestumban tarthassanak. Melynek nagyobb valóságára, adom 
ez hitem szerint irott, kezem Írásával és szokott pecsétemmel megerő-
sített levelemet. Datum in arce Fogaras, die et anno in praemissis 
Christophorus Kis s. k. p. h,, Naláczi István s. k. p. h. 

Ez dolog az mi jelenlétünkben menvén, ezszerént mint az feljebb 
megirt reversális és punctumok tenora megíratott, mit jövendöbéli 
bizonyságnak okáért subscribáltuk és pecsételtük fide nostra mediante, 
in Fogaras, anno dieque suprapositis. Inczécli György s. k., p. h. Inczédi 
Zsigmond, s. k., p. h. 

Eredetije a Magy. Nemz, Muzeum levéltárában. 

KANTAFALVA SZÉKELY FALU TÖRVÉNYE. 

Mi Kantafalvának possessori, közönséges megegyezett akaratból, 
hogy kevés határinkat, szénakaszáló helyeinket jobb és nagyobb securi-
tással bírhassuk, oltalmazhassuk, megbírálván*) tekintetes, nemzetés 
fejérvármegyei mohai Farkas Pál uramot, mostan Kantában lakos, és 
karatnai Kűn Tamás uramot, mostan Fejérvárinegyének felső processu-
sának egyik szolgabiráját, ez ide alább megirt conditióknak örökös 
megállására, magunknak és maradékinknak, successorinknak is meg-
tartására, hogy a modo deinceps ezen végezésünk ellen ne cselekedjék, 
Írattuk meg anno 1720. die 8. Julii ugyan Fejérvármegyében az kantai 
hűtős biró házánál Gergő Mihálynál, mely e szerént következik: 

1. Midőn a kászáló-helyeket, réteket felfogni szokták, annak idejében, 
mig a kaszálást elvégzik, szénát betakaritnak, hordanak, se magáén, 
annál inkább másokén se sollóval, se kaszával, még az ü döllökön is 
kaszálni ne merészeljen. Kaszálásnak, hordásnak idejin kinn lovakkal 
ne járjon, hanem ha lovakon megyen vagy szekérrel, a magáén meg-
kösse, másnak kárt ne tegyen, éjszakának idején ott ne háljon ; ha ki 
ez ellen cselekednék, az vármegye constitutiója szerént büntettessék 
florenis 12. 

2. Kaszálásnak ideje eljővén, senki, mig megegyezett akaratból 
felszabadítják, az határbirák hire nélkül kaszálni ne merészeljen sub 
pena fior. 3, annakelőtte harmad-negyed nappal tegyék hirré. 

*) Értsd ; fölkérvén bírónak, 
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3. Ha ki valakinek füvét elkaszálná és ki nem adná, hanem törvényt 
támasztana, és megbizonyodik, hogy nem övé, forinton marassza és két-
anynyi szénával tartozik, amenynyit elkaszált. 

4. Mivel nyomásnak idején kert nélkül nem birhatni sem az kantai 
kaszáló helyet, sem az Gzodorját (?), mikor kertelésnek ideje lészen, és 
az határbiró meghagyja, valaki 2, 3 napok alatt fel nem tenné, forinton 
maradjon. 

5. Mikor az sarjút egyező akaratból az határbirák felfogják, senki 
lovat, teheny-barmot odabocsátani ne merészeljen, míg megszabadítja 
az határbiró sub paena fior. 2. den. 50. 

6. Minden ember az határnak nagyobb oltalmáért, az határ helyén 
az kert közé, ültetni való füzet, legalább 12 szálat ültessen. 

7. Ha kinek éjszakának idején, akármi gabonában marháját 
tanálják, az vármegye constitutiója szerént büntessék ; ha nappal : frtot 
vehessen, ha magáé, nem mentheti. 

8. Hogy penig ezen dolog jobb véggel mehessen végben, szeren, 
minden esztendőben, 6 határpásztorok legyenek hittel kötelesek, kik 
éjjel együtt, nappal sor szerént vigyázzanak, és ha kiket látnak, az 
határbiráknak béadjanak. Ha azok ellen valakik támadnának, vagy 
csak böcstelenitenék is, fior. 12 convincáltassanak, és ha az határ-
pásztoron múlnék el, vagy kár lenne, az határpásztorok fizessék meg a 
kárt és fior. 1. büntettessenek, toties quoties elmulatnák. Ezeknek penig 
bizonyságok, azok ellen, akik vetnek, olyan legyen, hogy valakiket látnak, 
mivel bittel kötelesek, semmi bizonyság ne suífragáljon, hanem hacsak 
egyik látta és beadta is, az paenát a conclusimi ellen, ha vétne, meg-
vehessék ; és ha ki támadást tenne ellenek, fior. 12. büntettessék. 

9. Ha valakinek csak zálogosa, annál inkább, ha valamit árendában 
birna az határban, akár füvet, akár szántóföldet, elvévén az hasznát, 
úgymint akkori fructusát, az possessorok hire és engedelmek nélkül ; az 
sarjúra marháját ne hajthassa. Senki marháját, akárki is, semmi szin 
alatt olyaknak, kiknek bennvaló fundusok nincsen, marháját be ne 
fogadja ; mert valaki befogadott: forinton maradjon, az is, aki odahajtaná, 
büntetődjék den. 50. 

10. Ez végezésünk megállására, hogy utánnunk valók is observálják, 
köteleztessenek úgy, hogy ha valaki végezésünk ellen, a modo deinceps 
ezen conditiónk ellen vétnének, az olyak sine dilatione az vármegye 
constitutiója szerént büntettessenek fior. 12., és ha szembe lenne, ott 
mindjárt az határbiró törvényével certificáltassék ; ha szemben nem 
lenne, házától még az uton is szabados legyen certificálni ad reddendam 
rationem minden portionalis személyt, és semmi remédiommal exceptióval 
ne élhessen, hanemha az törvény ellen vétne, vagy peresinek böcsülete 
ellen szólana, ebben penig kárvétel és minden törvényes remedium ne 
lehessen, az egy exmis ón kivül se ne appellálhasson, hanem az határ-
birák előtt definita cau si 1 egyen egy szolgabíró praesentiájában, és aki 
apellálna s reculrálnasa, fior. 3 convincáltassék, mégis ne apellál-
hasson. 

11. Ha idegen residentiátlan emberek marháját tanálják és behajtják, 
ha támadást tenne, vagy törvényt támasztana, az is az határbirák előtt 
igazodjék és az vétek felől is büntettessék. 
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12. Ha az határpásztorok oly vakmerő emberekkel nem bírnának, 
hírt tévén mind az residentiás embereknek, valakik el nem mennének 
és vakmerölködnének, forinton maradjon az oly személy. 

13. Határbiráknak választottuk kézdi-vásárhelyi Bolyé Pétert, Barabi 
György urammal e vármegyéről, Farkas Pál és Rúcz Péter urat, kik is, 
ha mindenkor jelen nem lennének is, kettő akármelyik szolgabíró 
urammal törvényt ülhessen. 

Eredetije a Magy. Nemz. Muzeum levéltárában. 

MISKOLCZI GAZDASÁGI UTASÍTÁS 1686-ból. 

Instructio pro parte etc. in persona Joannis Csorna provisoris 
Miskolcziensis anno 1686 28 maji. 

1. Bábái gyalogszeres ötretlen emberek taksáljanak: Thót János 
adjon annuatim 11. 10. Tárcsái János adjon annuatim fl. 10. Notandum 
Biczó István és Biczó Mihály Ónodban laknak. 

2. Ez bábái territóriumon lévő majorság-szántóföldeket szükség, 
hogy a jó gondviselő hiába heverni, haszon nélkül ne hagyja, hanem 
adja dézsma alá akiket a földesura számára meg nem szántat és be 
nem vettet, ugv ahhoz tartozó két kaszáló rétet is rnegkaszáltatván, az 
makkos erdő is mikor makkot terem, sertéseket fogadván, másként a 
földeknek, réteknek, és erdőnek fructusától beadandó hasznot a gond-
viselőtől megkivánom, ha annak helyes ratióját probabilibus documenti« 
nem doceálhatja. 

3. Vakar ácsi, kisbabái, kistokaji puszlu-telekek határának, hogy 
azokból is valami hasznot induslriálkodása által szerezzen a gondviselő, 
megkivánom, másként ennek elmulatásával a maga kárával tanul. 

4. Guza István a miskolezi házban való lakásaért, hogy a malomhoz 
esztendőt által csak 3 napot szolgáljon, difficultálom, annál inkább ha 
jobbágy, ha pedig nem az, szolgáljon annuatim annyi napon, amennyi 
a malom szükségéhez a molnárgazda és a gondviselő parancsolatjából 
kívántatik, másként menjen ki az házból, és adassék olyan embernek, 
aki az dispositiómat teljesíteni maga arra való kötelezésével igéri. 

5. Soha a mészárszéket esztendőt által pusztán állani ne hagyja, 
ugy az korcsomát is, a városnak engedő földesurak engedelmén kivül, 
egyébaránt a gondviselő mind a mészárszók, s mind a korcsoma gond-
viselését, annak igaz és helyes megpróbálása nélkül, minden okvetetlen 
megfizeti. 

6. Az malom körül való építést is szorgalmatosan a molnárgazdával 
együtt elkövesse, hogy annak elmulatása a malom jövedelmét káromra 
meg ne próbálja, mert kárát vallja, honnan búza, kása, és kenderbéli 
régi mód szerint való proventust kívánok. 

7. Az majorság-szőlőket is ugy coláltassa, hogy gondviseletlensége 
miatt innét is valami kár ne következzék, másként kárát vallja, ahhoz 
tartozó faedényekre is tempestive gondol viselvén, megszerezze, hogy a 
kívántató szükség idején, kétfelé ne kapjon. Lőrét csináljon. 
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8. Az lattai jobbágyoknak (és filimesi Sike Boldizsárnak is), 
kiknek ökrök vagyon, az urbárium continentiája szerint ökör nro 38 
szolgálván, a majorság-földeket szántsák, vessék, elvetvén minden 1—1 
ökör után 4—4 köböl tiszta, szépen rostált búzát; magbuzát penig a 
jobbágyok adjanak minden ökör után 4—4 köblöt, melyet osztán, aratása 
és cséplése után a jobbágyoknak vissza kell adni, lészen ezért a 38 
ökör után való buzavetés cub. 152. Másként, valaki megátalkodottképen 
szolgálni nem akar, büntetése lészen 10—10 forint, ennek felette az 
ökreinek száma szerint való 4—4 köböl buza árát, melyet el kellett 
volna kinek-kinek vetni, amint akkor az időben a búzának köbli jár, 
megveszem, ha meg nem halok, minden bizonnyal rajtok elkövetem. 

9. Az lattai jobbágyoknak, (és filimesi Sike Boldizsárnak), kiknek 
az urbárium continentiája szerint tehenek vagyon, tehén nro 22, minden 
tehén után a gondviselő exigáljon vajat justasnr . 12, computando facit 
administratio butiri just. nr. 264, ha penig elmulatják, és vajat nem 
akarnak adni, a fenmegirt 264 just, vajnak az árát, amint jár, meg-
kívánom, minden justa vajért den. . . computando facit praetium but i r i . . . fi. 

10. A lattai gyalogszeresek ; Máté Gáspár, Sike Péter, Sike Demeter, 
ugyan az filimesiëh is: Pál Mihály, Pál György, Korodi András, Sike 
Gergely külön-küiön adjanak 10—10 forintot comput. pers. 7. simulcum 
comp, facit taxa fi. 70. 

11. Juliból, méhből, bárányból, kecskéjökböl, disznójukból is, és 
akárminek nevezendő javukból dézsmát adni megkívánom. 

12. Az jobbágyok, ki hol, micsoda városban, faluban, és ki házában, 
vagy magánosan, vagy zsellérmódon lakik, regestumban s írásban vévén, 
s mind magánál párban hagyván kezemben iktassa, s mennél hamarébb 
lehet, küldjön ide Tokajba szálásomra Tokaji János úrhoz tiszta buza 
lisztet cub. 2, rátiójában acceptáltatik. Tokaj, anno et die ut supra. 
Caspar Németthi s. k. 

Eredetije a Magy. Nemz. Muzeum levéltárában. 



VEGYESEK. 

Borkivitelünk Lengyelországba 1610 és 1611-ben. A XVII. század első 
éveiben a bécsi udvari kamara s ennek révén a magyar kamarák élénk 
tevékenységet fejtenek ki a hosszú háborúkban kimerült kincstár jövedel-
meinek lehető növelésében. Egymásután jelennek meg a szigorú rende-
letek a hátralékos adók behajtására ; a harminczadosok sűrűn kapják az 
utasításokat a harminczad kérlelhetetlen beszedésére. Régi kiváltságokat 
szüntetnek be s uj terheket rónak ki. Persze mindez az országgyűlés 
megkérdezése nélkül történik. Thurzó György nádor az egyetlen, a ki ez 
eljárás ellen felszólal. Az udvari kamara azonban visszautasítja felszóla-
lását : „Többször — irják Thurzónak — nem akarjuk már a nádort 
figyelmeztetni, hogy kamarai dolgokba ne avatkozzék !" ' ) 

S hogy a bécsi kamara a magyar ügyeket annál könnyebben intéz-
hesse, végre-valahára a „ C o r p u s J u r i s " - t és a magyar törvényeket 
kéri a magyar kamarától! A magyar kamara sajnálattal azt felelte, hogy 
egyetlen példánynyal sem szolgálhat, mert teljesen elfogyott- Ha elfogyott, 
ki kell újra nyomatni, rendelte az udvari kamara. Ez meg is történt.2) 

Az udvari kamarának most már kezében volt Werbőczy könyve, 
de sajnos, a törvényes eljáráshoz nem nagy hajlamot mutatott ; az alsó-
ausztriai kamarát, a. bécsi handgrófot és a magyar-óvári főharminezadost 
kérdi meg, mi módon lehetne a h a r m i n c z a d o k a t e m e l n i és u j 
a d ó k a t behozni? Az alsó-ausztriai kamara azt ajánlja, liogy ezentúl ne 
az á r ú , hanem az é r t é k szerint vessék ki a harminczadot. Az óvári 
főharminczados szerint az adókat a karok és rendek beleegyezése nélkül 
nem lehet emelni. A kamara azonban szép jövedelemre tehetne szert, ha 
beszüntetné az eddigi félharminczadokat ; mert ezekkel történik a legtöbb 
visszaélés. 

A beérkezett jelentések nem elégítették ki a kamarát. Pénzre volt 
szüksége, mert a kincstár lires volt. A pozsonyi magyar kamara példáid 

') Közös pénzügyminisztérium levéltára: Hungarica fase. 14430. 1611. 8. jan, 
2) U, ott több aktában a kinyomtatás ügye. 
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1613-ban őszintén bevallja, hogy 10 forintot sem képes utalványozni ; 
kölcsön meg nem ad senki.1) 

Az udvari kamara ilyen körülmények között legelőször is azt akarta 
megtudni, m e l y á r u c z i k k e k k i v i t e l é b ő l van a harminczadoknak 
l e g t ö b b jövedelmük. Ha ezt pontosan tudja, tudni fogja azt is, mely 
áruk harminczadát kelljen emelnie. Kiadta tehát 1615-ben az utasítást a 
pozsonyi és szepesi kamrák számára, hogy az egyes áruk harminczad-
jövedelmeiről pontos kimutatást készítsenek. A parancsnak mindakét 
kamara hosszas halogatás után megfelelt.2) 

Az ország nyugoti részein, vagyis a p o z s o n y i kamara területén 
a harminczadok legfőbb jövedelmi forrása a m a r h a k i v i t e l volt. 
A pozsonyi kamara tehát az 1601 —1603-ig terjedő időszak összes marhakivi-
telét kimutatta. A szepesi kamara csakis a harminczadok jövedelmeit (de nem 
árúk szerint !) állította össze világos táblázatba, még pedig 1582-től egészen 
1611-ig*. Azután külön kimutatta érték szerint, mennyi b o r t szál-
lítottak e kamara területéről 1610— 1 l-ben L e n g y e l o r s z á g b a 3 ) 
Mivel pedig tudjuk, mennyi volt ez időben a bor harminczada, a hordók 
számát is könnyen kiszámíthatjuk. 

A szepesi kamara harminczadai között jó ideig a legjövedelmezőbb 
T o k a j volt. 1597-ig a jövedelem folyton emelkedik, ugy, hogy ez évben 
már 32,287 frt 99Va kr.-ra rúgott !4) Ez időtől kezdve azonban hihetetlen 
arányban hanyatlik. 1601-ben már csak 1129 frt volt a bevétel. Nagyon 
csalatkozik, a ki azt hiszi, hogy a tokaji harminczad jövedelme a bor-
kereskedésből volt ! Nem a b o r, hanem a m a r h a k e r e s k e d é s 
szolgáltatta e nagy jövedelmet. Tokajnál volt ugyanis az egyetlen tiszai 
hid s az Alföldről fölhajtott marha mind ezen vonultát. 1610-ben a b o r -
h a r m i n c z a d b ó l csak 318 frt, e g y é b á r u k után azonban 4024 írt 
32 kr. folyt be. 1611-ben a bor után 513 frt, e g y é b á r u k után 5657 frt 
volt a harminczadjövedelem. 

A k a s s a i harminczad, bár a lakók igen élénk kereskedést űztek, 
nem tartozott a jövedelmezőbbek közé. 1610-ig ugyanis polgárai har-
minozadmentességet élveztek s csak ez évben fosztotta meg* őket a nádor 
e kiváltságuktól. 1599-ben 3723 frt 24 kr., 1603-ban 3966 frt, 1582-ben 792 frt 
vo l ta bevétel. 1607—1609-ig harminczadmentesen szállították a b o r t 

' ) 14439. fase. u. ott. Az udvari kamara felszólitotta a magyart, hogy a biro-
dalmi gyűlésre küldjön 150 magyar marhát . Nem először történik ez. A császár-
választó gyűlésre is rendesen m a g y a r m a r h á t és t o k a j i b o r t vitettek. 
A magyar kamarának azonban nem volt pénze a 150 marha megvételére, hitelbe 
pedig — amint jelenti — nem adtak neki. 

2) A pozsonyi kamarát 1617-ben ú j ra megsürgették (Hungarica fase. 14453), 
mely a kivánt jelentést csak 1622-ben terjesztette föl. 

3) Közös pénz. m. levélt. Consignatío proventuum tricesimalium superioris 
Hungáriáé ab anno 1582 usque ad finem anni 1611. 

4) Az előző években rendesen 20,000 forinton felül volt. 
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L e n g y e l o r s z á g b a , még pedig 1607-ben 401'/a hordóval (ennek 
harminczada 803 frt), 1608-ban 2057'/a hordóval (harminczada lett volna 
5315 frt), 1009-ben 2603Va hordóval (harminczada lett volna 5207 frt), 
1010 első negyedében 090 hordóval. Az 1010. évben az összes harminczad-
bevétel 5009 frt 07 dénárt tett ki; ebből a b o r h a r m i n c z a d 4995 frt, 
1011-ben a b o r h a r m i n c z a d b ó l 5972 frt, m á s á r u k harminczadá-
ből 28 frt 94 kr. jött be. 

A k i s-h o m o n n a i harminozad jövedelme túltett Kassáén. 1590-ben 
4910 frt 40 d., 1595-ben 5062 frt 37, 1599-ben 11,084 frt volt a bevétel. 
1010-ben a b o r h a r m i n c z a d a 8905 frt, egyéb áruké 121 frt 54 dénár, 
1011-ben a bor harminczada 12,414 frt, m á s á r u k é 02 frt 84>/2 kr. volt. 
Azaz, Homonnából két év alatt 10,689Va hordó b o r t vittek ki. 

V a r a n ó szintén jól fizető hely volt. 1595-ben 3510 frt 7Va, 1597-ben 
5897 frt IVa, 1599-ben 4100 frt 71 Va d. folyt be. 1010-ben a b o r har-
minczadából 4510 frt jött be, e g y é b á r u k b ó l egy fillér se. 1011-ben 
b o r b ó l 5401, m á s b ó l 8 frt 30 d.-t fizettek be. 

A s z t r o p k ó i harminczadon 1010-ben 108 irtot, 1011-ben 584 irtot 
szedtek be a b o r k i v i t e l után. 

Az u n g h V á r i harminczadnak 1582-ben 10 frt 38Va d. volt a bevé-
tele, 1583-ban már semmi, 1002-ben 1038 frt 14 kr., 1010-ben 210 frt, 
101 l-ben 472 frtot szedtek be a k i v i t t b o r után. 

A m u n k á c s i harminczad majdnem ugyanily viszonyok közt 
tengődött. 1582-ben 15 frt 97, 1592-ben 847 frt bevételre tett szert. 1610-ben 
138 frt, 101 l-ben pedig 228 frtot vettek be a b o r k i v i t e l után. 

A s z ó l l ő s í harminczad igen jól fizetett. 1584-ben 4821 frt, 1588-ban 
4152 frt 77'AÍ d. volt a bevétele. B o r k i v i t e l e semmi se volt. 

A s z a t h m á r i harminczados is jól pénzelt, 1584-ben 3447 frt 1 H'/i, 
1595-ben 3648 frt 37, 1600-ban 7096 frt 52'/a d.-t vett be. B o r k i v i t e l 
czimén 1610-ben 14 frtot, 1011-ben semmit se kapott. 

A k á r o l y i harminczad is a jövedelmezőbbek közé tartozott; 
1584-ben 1507 frt 62, 1597-ben 3727 frt 53Va, 1598-ban 4166 frt OOVa krt 
jövedelmezett, de b o r k i v i t e l e éppen semmi se volt. 

A k u r i m a i harminczad, melyet 1607-ben nyitottak meg, b o r-
k i v i t e l czimén 1610-ben 77 frtot, 1611-ben 313 frtot vett be, más áru 
után 3 frt 45 krt. 

Az e p e r j e s i harminczad bevétele 1000—3000 irt közt ingadozik; 
1603-ban 3739 frt 6OV2, 1604-ben meg már csak 973 frt 67V2 kr. folyt be. 
1610-beii a b o r harminczadából 3099 frt, más árukéból 411 frt 15 kr., 
1611-ben b o r b ó l 4821 frt, más árukéból 357 frt 95 kr. folyt be. 

A l ő c s e i ugyanekkor b o r után 190 frtot, más áruk után 737 frt 
34>/2 krt, 1611-ben b o r b ó l 284, más áruból 740 frt 72 krt vett be. 

A b á r t f a i harminczad bevétele 1582-ben 702 frt 40, 1590-ben 
3042 frt 71, 1596-ban 3983 frt 28, 1599-ben 4021 frt 02 kr. volt. 1610-ben 
b o r k i v i t e l cziinen 701 frt, más áruk után 1329 frt 79 kr., 1611-ben 
borból 1978 frt, más áruk után 836 frt 89 kr. folyt be. 
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A k i s s z e b e n i harminczad, melyet 1597-ben nyitottak meg, 1610-ben 
432 frtot, 1611-ben 400 frtot jövedelmezett csupán a b o r k i v i t e l után. 

A hires k é s m á r k i harminczad 1593-ban 12 frtot, 1594-ben 7 frtot 
hozott. 1610-ben a b o r k i v i t e l i jövedelem 300 írt 50, 1611-ben 601 
frtra rúgott, egyéb áruk után mindakét évben 29—29 frtot vettek be. 

Ó f a 1 u bevétele 300—500 forint közt ingadozott. B o r b ó l 1610-ben 
32 frtot, 1611-ben 25 frtot vettek be. 

A k a l l ó i harminczad 1596-ban 10,573 frt 33, 1697-ben 9607 frt 
87 krt hozott. Ezután oly rohamosan apadt, hogy 1604-ben már csak 417 
frt 85 kr. volt a jövedelem. B o r k i v i t e l e nem volt. 

A s z i k s z ó i harminczad főleg m a r h á b ó l pénzelt. 1595-ben 
4774 frt 68 volt a bevétel. Ettől kezdve rohamosan fogy. 1600-ban már 
csak 60 frt 99 krt szedtek be. 1610-ben b o r k i v i t e l czimén 280 frt, 
1611-ben 214 frtot szedtek be. 

A k i s v á r d a i harminczad 1598-ban még 2669 frt 91 krt, 1609-ben 
már csak 10 frt 48 krt hozott. 

Ilyenformán járt O il ó d is. 1585-ben még 1562 frt 35 kr. folyt be, 
aztán folyton apadt. B o r k i v i t e l czimén 1610-ben 116 frt, 1611-ben 
semmi se folyt be. 

A r i m a s z o m b a t i harminczadot az ottani sűrű m a r h a h a j t á s 
miatt alapították 1594-ben. Mindjárt az első évben 5290 frtot jövedelmezett, 
1595-ben meg 6300 frt 5 dénárt. B o r k i v i t e l e nem volt. 

A s z é c s é n y i és h o l l ó k ő i egyesitett harminczadhivatalt 
ugyanoly czélból 1595-ben nyitották meg. Megnyitása évében 6783 frt 

-53'/2 kr. jövedelmet hajtott. Aztán ugy nekiindult az apadásnak, hogy 
1604-ben már csak 7 frt 20 dénárral számolt el a harminezados. B o r . 
k i v i t e l e nem volt. 

A n a g y v á r a d i borharminczad legmagasabb bevétele 2659 frt 
78V2 d. volt (1599-ben), attól kezdve folyton apadt. 

A d e b r e c z e n i , s z é k e l y h í d i , t a s n á d i , n a g y b á n y a i 
és b e l é n y e s i harminczadok 1605-től kezdve Erdélyhez csatoltattak. 
A d e b r e c z e n i 1599-ben 5192 frt 34l/2, 1602-ben 5189 frt 43, 1604-ben 
1179 frt 8Va krt jövedelmezett. A s z é k e l y h í d i 1599-ben 2183 frt, 
1600-ban 3599 frt 32 krt, a t a s n á d i 1599-ben 2218 frt 46Va dénárt hozott. 

Összegezvén az eredményt, kitűnik, hogy a szepesi kamara terüle-
téről 1610-ben kivitt b o r után kerekszámmal 23,368 frtot vettek be a 
harminczadok, 1611-ben pedig 34,413 frtot.1) Mivel a nagyobb hordó bor 

D V: ö. a Szemle I. 109. lapján közölt számokkal. E szintén h i v a t a l o s 
számadás 1610-ben mindössze 22,797 frt, 1611-ben pedig 24,406 frtra teszi a bor-
kivitelt. Ma már nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a kct számadás közti 
különbségek okát megtudhassuk. A most közölt kimutatás azonban nagyobb hitelre 
tarthat igényt, minthogy itt a számadatok, az egyes harminczadok szerint vannak 
részletezve, hasonlóan a Szemle V. 113, s köv, lapjain közölt számadásokhoz. 
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harminczada 2 írt, a csöböré 25 dénár volt, világos, hogy 1610-ben 12,684, 
1611-ben pedig 17,206'/2 hordó bort vittek Lengyelországba. 

A borkivitel Lengyelország felé némi fenakadást szenvedett 1612-ben ; 
mert a lengyel rendek az országgyűlésen meghatározták, milyen nagyságú 
hordókban szabad a magyar borkereskedőknek a bort lengyelországi 
raktáraikba szállítani. Mivel pedig a hordók kisebbek ') voltak a törvény 
által előirottnál, a magyar borkereskedőket érzékenyen megbüntették. 
Ezek aztán magyar nyelven a kamarához fordulnak orvoslásért. A kamara 
a királyhoz, a király meg a lengyel királynak irt. A lengyel király ere-
deti válasza is megvan. O azt ajánlja, hirdessék ki a lengyel országgyűlés 
1611. határozatát a szepesi kamara területén, hogy a magyar borkeres-
kedők ahhoz alkalmazkodjanak. A törvényt azonban nincs joga meg-
változtatni. Dr. Takáts S. 

A magyar-óvári harminczad bevételei és kiadásai 1631-ben. A bécs i 
közös pénzügyi levéltárban a Hoffinanz 1635. évi 13,723. csomójában Hiersch 
Pál ab Hirschfeldt cs. tanácsos és magyar-óvári1 főharminczados kimuta 
tása szerint, a következő bevételek voltak : 

Ökör harminczadából 17,029 frt 50 
Üsző „ 1,094 „ — 
Tehén „ 5,067 „ 60 
Borjú „ 2 „ 202) 
Ló „ 183 „ -
Disznó „ 579 „ — 
Birka „ 177 „ 32 
Bárány „ 22 „ 08 
Bőr (cutium) harminczadából . . 10 „ 42 
Bőr (pellium) „ . . 6 „ 46V2 
Vizahal harminczadából . . . . 14 „ 50 
Sőreg „ . . . . 17 „ 70 
Hal „ . . . . 1 „ 05 
Méz „ . . . . 5 „ 80 
Viasz „ . . . . 1 „ 63 
Háj „ . . . . 4 „ 20 
Fagygyú „ . . . . 1 „ 40 
Vasnemű „ . . . . 2 „ 32'/a 
Posztó-szövet „ . . . . 36 „ 15V2 
Aprólékos dolgok harminczadából 169 „ 74Va 
Bécsből hozott áruk „ 351 „ 54% 
A fiók-harminczadokból . . . . 19,066 „ 92% 
Elkobzott árukból 198 „ 30% 
Rendkívüliek 2,137 „ 75 

800 „ -
Előre kiutalványoztak a bevételből 7,600 „ — 

Összes bevétel : 54,585 frt 17 volt. 

1615-ben a k a s s a v i d é k i bor „cupa"-ja, azaz hordaja 13—14 frtot, a 
t o k a j i boré ellenben 40 frtot ért. 

2) Azért olyan kevés, mert akkor a borjukivitel Bécsbe tilalom alatt volt. 
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E bevételek terhére a következő kiadások estek : 
Ő felsége udvari szükségleteire, királyi 

menyegzőre stb -25,827 frt 12 kr. 
Az osztrák hajózási felügyelő (praefecti-

navalis) fizetésére 6,041 „ 72 „ 
Erzsébet főherczegnő számára . . . 1,234 „ 10 „ 
A harminczad hivatalnokainak fizetése 3,265 „ 73 „ 
Udvari hivatalnokok nyugdijára . . . 8,999 „ 1211/23 kr. 
Epületek javítására 413 „ 89l/2 kr. 
Előre kiutalványoztatott 8,400 „ - kr. 

Összesen tehát : 54,585 frt 17 kr. 
À bevételekre nézve meg kell jegyeznünk, hogy a magyar-óvári 

főharminczad jövedelme a XVI. században a 80,000 frtot mindig felül-
haladta. A kiadásokból, mint látjuk, magyar czélokra egy fillér se jutott, 
a mi érthető, mert akkor e harminczad teljesen az alsó-ausztriai kamara 
kezelése alatt állott. Dr. Takáts S. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A „MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK" 1898. évfolyamának 
3. és 4. füzete a XVII. század leghíresebb magyar könyvnyomtatója : 
misztótfalusi K i s M i k l ó s rendkívül változatos életének van szentelve. 
Ez, Kis Miklósnak legjobb életrajza, melyet gazdag levéltári kutatások 
alapján, dr. R é z s i L a j o s irt meg s mely nyomdászatunk akkori vi-
szonyairól, külföldi összeköttetéseiről tanulságos képet nyújt. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE" 1899. évi januári füzetének 
gazd. tört. érdekű közleménye : Budapest fejlődése. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" 1899. évi januári füzetének gazd. 
tört. vonatkozású közleményei : Dr. H o r v á t h J. Ipari szakszövetkezeteink. 
— Irodalmi Szemle. S z e n d e G y. Földrajz-statisztikai tabellák a föld 
összes államairól. — W e b b S i d n e y. Englands Arbeiterschaft 1837 und 
und 1897. — Könyvszemle. IX. Gazdaságtörténet. 

Az „AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ" 1899. évi januári füzetének minket 
érdeklő közleményei: V a r g h a Gy. Emlékbeszéd Pólya Jakab 1. tag 
fölött. — L a u f e n a u e r K. A mult századi boszorkányperek. 

A „SZÁZADOK" 1899. évi januári füzetének gazd. tört. érdekű 
közleményei : T h ú r y J. Bocskay István fölkelése I. török kútfők után. 

- K r o p f L. Uzbegh tatár kán követsége a magyar udvarnál 1334—7 
közt. — Történeti Irodalom. Dr. G a á 1 J. Arad vármegye és Arad sz. kir. 
város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotainak leírása. 

A „VJESTNIK KR. HRVATSKO-SLAVONSKO-DALMATINSKOG 
ZEMALJSKOG ARKIVA" czímen a horvát országos levéltár negyedéves 
történelmi folyóiratot indított meg dr. H o j n i c i c-K n i n s k i I v á n levél-
tárnok szerkesztésében. A magyar-horvát gazdaságtörténet földerítésére is 
fontos szerep vár e folyóiratra, melynek első füzetében a következő gazd. 
tört. érdekű közleményekre találunk : E. L a s z o w s k i . A kir. horvát-
szlavon-dalmát orsz. levéltár, melyben már sok gazd. tört. forrás leírását 
olvassuk. — A turopoljai nemes községek szokásjoga a birtokosztályoknál. 
— A szerémi gör. kel. kolostorok török okiratainak kivonatai. I. 1541 — 
1659. Nagyérdekû s eddig ismeretlen adatok, melyek különösen a híres 
s z e r é m i s z ő l ő m i v e l é s sorsát, a török alatt világítják meg. — 
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V. K1 a i c. A báni méltóság eredete. — É. Adalék a horvát nemesség 
történetéhez. — A horvát országos levéltár XII. századi oklevelei 3 
hasonmással. — I. T k a 1 c i c. A Sv. Klara plébánia alapítólevele 1366-ból. 
— Vegyesek. M. S p o r d i é. Subie Pál horvát bán és Bosznia urának két 
1307. évi oklevele Arbe polgárai részére. — II. József császár parancsa 
1788-ban a báni határőrezredeknél uralkodó inség tárgyában. — XV. szá-
zadi recept a pestis ellen. — E. L a s z o w s k i . Az 1550. évi turopoljai 
lázadás. 

A „BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES" 1898. évi 5. 
füzetében kiváló érdekű: L. M i r o t és E. D e p r e z közleménye Anglia 
követségeiről 1327—1450-ig, a száz éves angol-franczia háború korából. 
Szerzők, az angol államlevóltárban (Public Record Office) fölfedezték az 
ezen korbeli összes angol követeknek számláit, amiket azok követségük 
költségeiről a kincstárnál benyújtottak. E számlák jegyzéke e füzetben 
Csak 1360-ig van közzétéve s máris két angol követségről értesülünk 
belőle, mely M a g y a r o r s z á g o n (1346/7-ben) s egy harmadik Szicziliában 
Nagy Lajos király testvérénél, Endrénél járt. Minthogy a közlők szerint, 
e számlákban gyakran az utak és költségek is részletezve vannak, kívá-
natos volna, ha ebből a szempontból a magyar vonatkozásuakat köze-
lebbről megismernők. 



K Ö N Y V É S Z E T . 

AZ 1 8 6 0 — 1 8 7 5 . É V E K B E N F O L Y Ó I R A T O K B A N É S É V K Ö N Y V E K B E N 
M E G J E L E N T G A Z D A S Á G T Ö R T É N E T I C Z I K K E K . 

Közli : BARCZA IMRE. 

(Második közlemény.) 

Nagy Imre. Kőszegi magyar czéhpecsét. 1629-böl. Századok. VI. évfolyam 1872. 
— Hogyan jutott Thury György Palotára. U. o. 
— Petneházy okleveleinek ismertetése. U. o. XI. évfolyam. 1875. 
— Liptay J. török követsége 1619-ben. Magyar történelmi tár. I. kötet 1855. 
— Hómai magyar regesták. U. o. IV. kötet. 1858. 
— Mayad, Zaszloph, Szabó-Márton és Őrpordány sopronymegyei helységekről. 

Győri tört. és régészeti füzetek. II. kötet . 1862. 
— Gróf Széchyeknek Köszegeni tartózkodás- és birtoklásukról. U. o. 111. kötet. 
— A kőszegi ifjak táncz- és mulatsági szabályai 1074-ből. U. o. 

A nagymartom és fraknói grófok. U. o. IV. kötet. 1808. 
— Kgyházi tized zálogbaadására vonatkozó okmány a XVI. századból. Magyar 

Sion. III. évfolyam. Esztergom, 1865. 
— A Fertő régi áradásai. Századok, III. évfolyam. 1869. 
— A Lajta mint határfolyam. U. o. V. évfolyam, 1871. 
— Gróf Xádasdy Ferencz két utasítása. U. o. 

Nayy Iván. Hont vármegye Árpádkori birtokosairól. Századok, 111. évfoly. Bpest, 1869. 
— Magyarok iskolázása külföldön. U. o. 
— Királyi és nádori levelek Nógrádmegyében. 1663—1666. Magyar történelmi tár, 

X. 1861. 
— Áruczikkek szabályzata 1627. és 1706. évekből. Magyar történelmi tár, XVIII. 

kötet. 1871. 
Ncndtvich Károly. A temesi bánság földje gazdasági és müipari tekintetben. A rnagy. 

tud. Akadémia évkönyvei. X. kötet. 1863. 
Xyáry Albert. Az esztergomi érsekség és az egri püspökség számadási könyvei a 

XV—XVI. századból. Századok I. évfoly. Pest, 1867. 
— Bolognai magyar tanulók a XIII. században. U. o. IV. évfolyam. 1870. 
— Asztali rendtartás egy kuruez-világi főúr udvarában. U. o. VII. évfoly. 1873. 
— A váczi rabközség pecsóte. 1659. U. o. VIII. évfoly 1874. 
— Hóhérszerződés a XVI. századból. U. o. VI. évfoly. 1872. 
— Buda 1541. évi bevételéről. Magyar történelmi tár. XX. kötet. 1875. 

Xy illusi! y Farkas. Vadászati törvényekről. Erdészeti Lapok. VII. évf. Selmecz, 1868. 
Oácscalchi Arthur. Gersei Pethö Sára ingóságainak jegyzéke. Századok. VII. évf. 1873. 

— Gróf Draskovits Johanna Mária, gróf Erdödy Miklósné női hozománya. U. o. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1899. 7 
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Oltványi Fái. Csanádmegyei tört. emlékek. Magyar Sion. I. évfolyam. Esztergom 1863. 
Ötvös Ayost. Báthori I. lengyel király levelei 1576—1585. Magyar történelmi tár. 

VIII. kötet. 1861. 
Palotás Miklós. Adalékok a Wesselényiek lengyelországi birtoklásához. Századok. 

VI. évfolyam. 1872. 
Falugyay Imre. Brevis chronologica história illati ad cottum Liptoviensem protestan-

tismi, subin in gremio eiusdem cottus longe lateque diffusi. Magyar Sion. 
II. évfolyam. Esztergom, 1864. 

— Liptó vármegyébe kebelezett Német-Lipcse sz. város r. k. egyházának és lel-
készeinek jogviszonyaira vonatkozó okiratok. U. o. III. évf. Esztergom, 1865. 

Fauler Gyula Magyarország 1661-ben. Századok. II. évfolyam. Budapest. 1868. 
— A beszlerczebánvai ülés. 1670-ben. U. o. VIII. évfolyam. 1874. 

Faulinyi Sándor. A bánsági bányaerdök gazdászati és kezelési viszonyai. Erdészeti 
Lapok I. évfolyam. Selmecz 1862. 

Paur Iván. Hans Tschány's Ungarische Chronik vom Jahre 1670—1704. Magyar törté-
nelmi tár. V. kötet. 1858. 

Pesty Frigyes. Magyarország vízhálózata a régi korban. Századok I. évf. Pest, 1867. 
— A magyar nemzet mostohasága saját maga iránt. Századok II. évfolyam. 

Budapest, 1868. 
— Lamprecht és a munkácsi uradalom. U. o. IV. évf. 1870. 
— Magyarország történeti térképének kellékeiről. U. o. 
— Magyar fejedelmi levél a XV. századból. U. o. 
— Horom vármegye. U. o. VIII. évf. 1874. 

Podhraczky József. II. Endre királynak 1222. évi arany bullája. Századok. III. évf. 
Budapest, 1869. 

Puza Jenő. Az abrudfai kincstári uradalom erdőségeinek történetéből 1848. előtt. 
Erdészeti Lapok VIII. évf. 1869. 

Rakovszky István. Torna várának történeti vázlata. Magyar tudom, értekező. 11. köt. 
Pest, 1862. 

— Ilont vármegye régi tisztviselőinek emlékezete. Uj Magyar Muzeum X. évfolyam 
II. kötet. Pest, 1860. 

— Adatok Pozsony történetéből. Pozsony és környéke. Pozsony. 1865. 
— Adalékok a magyar ágyuk történetéhez. Századok IX. évf. 1875. 

Rátli Károly. Rhédey Ferencz erdélyi fejedelem megbízottjainak, Sebesi Ferencznek 
követsége 1658-ban a budai vezérnél. 

— Asszonyfai okmánytár. 
— Czébbeli szabályok. 
— Mosonymegye főispánjairól s megyei regesták. 
— Bolgárfalvai Sebesi Ferencz budai szövetsége 1655-ben. 
— A magyar királyok hadjáratai és utazásai. 
— Nemes Komornyik István holmijának összeírása. 
— Csikvánd régi pecséte. Győri régészeti és történeti füzetek 1. kötet, Győr, 1861. 
— Okmánytár az Árpádok korából. Győri tört. és régész, füzetek. I. kötet. 

Győr, 1861. 
— Czéhbeli szabályok. U. o. II. kötet. 
— A Duna völgyének leírása Tétényig 1500 körüli időből. U. o. 
— Mosonymegyei regesták a vegyes házakbeli királyok korából. U. o. 
— II. Rákóczy György mozsara és a legrégibb győri gyógyszertárról. U. o. 
— Bethlen Gábor 1619—21. évi táborszállásai. U. o. 



Rüth Károly és Römer Floris Árpádkori okmánytár. U, o. 
— Árpádkori okmányok Szolnok történetéhez. Ú. o. III. kötet. 
— A soproni kapitányságok és királyi adóról szóló oklevelek. Magyar történelmi 

tár. I. kötet. 1855. 
— A marczaltői régi kastély Veszprómmegyében. U. o. III. kötet. 
— Árpádkori okmányok Szolnok történetéhez. U. o. 111. kötet. 
— Alkudozások kezdete Bocskay Istvánnal 1605. nyarán. Századok I. évfolyam, 

l'est, 1867. 
— A győrmegyei hódoltságról. Magyar történelmi tár. VII. kötet, i859. 
— Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei. U. o. VIII. kötet. 1861. 

Révész Imre. Debreczen városának és az odamenekült magyaroknak a német 
császári hadak általi sanyargattatásu és kirabol tatása. 1675-ben. Magyar 
protestáns figyelmező. II. évfoly. 1871. 

— A magyar református lelkészek évi fizetésének értéke a XVII. század elején 
Debreczen vidékén. U. o. III. évi. 

— Napló. II. Rákóczi Ferencz szabadságharczának idejéből Debreczen városa 
jegyzőkönyve szerint. U. o. 111. évf. 1872. 

— Jelentés a hazánkra vonatkozó zürichi kéziratokról. Századok. IX. évf. 1875. 
Römer Floris. Keszö 1592-ben. Győri történeti és régészeti füzetek. I. kötet. 

Gvör, 1861. 
— Adalék a boszorkányperekhez. U. o. 
— Győrsziget. U. o. 
— Egy pár szó a magyarországi halászatról a középkorban. U. o. 
— Árpádkori okmánytár. U. o. III. kötet. 
— Zsid pecséte a XVII. századból. Századok VIII. évf. 1874. 

Rupp Jakab. Budának és környékének helyzeti viszonyai a középkorban. I—II. 
Közlemény. Archaelog. Közlem. V. kötet. 1 füzet. VI. kötél. 1 füzet. Pest, 
1865., 1866. 

— Adatok az egyházi kincsek történetéhez. VI. kötet. 2. füzet. U. o. 
Salamon Ferencz. Pest városa történetéből. Századok IX. évfolyam 1875. 

— A török uralkodás Magyarországon. Budapesti Szemle. VII—Vili. kötet. 1860. 
Sándor József. Erdély Magyarország kiegészítő része. Budapesti Szemle. Uj folyam. 

II., III. kötet. 1865. 
Sándorffy Jáncs. Sopronmegye leirása. A magyar orvosok és természetvizsgálók 

munkálatai Vili. l 'est, 1863. 
Scholtz Rezső. A hazai erdők megóvása tekintetéből kiadott helytartótanácsi rende-

letek. Erdészeti Lapok. 11. évfolyam. Selmecz 1863. 
Sipeky Ágoston. A pozsonymegyei Locz-birtok régi viszonyairól. Magyar Sion. IV. 

évfolyam. Esztergom. 1866. 
— Szabad-e alapítványokat a volt törvényes kamatnál nagyobb száztólira 

adni. U. o. 
Holt kezek. U. o. 

Supala Ferencz. XVI. századi magyar levél. Századok IV. évfoly. 1870. 
— Jelentés a szombathelyi levéltárakról. U. o. 
— Zsigmond királynak a tiszmenai és vodiczai kolostorok részéré adott négy 

oklevele. U. o. VII. évf. 1873. 
Sváby Frigyes. Csáky Benedek végrendelete magyar nyelven 1490-ből. Századok. VII. 

évfolyam. 1873. 
Szabó József. Egy XVI. századi napló. Magyar Sion II. évf. Esztergom, 1864. 

7 * 
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Szabó József. Tokalja-Hegyalja természettud. és borászati tekintetben. Budapesti 
Szemle, u j folyam VII. k. 1868. 

Szabó Károly. Huszár Pál életéről és nyomdájáról. Századok I. évfoly. Pest, 1867. 
— Adalékok a magyar unitáriusok XVI. századi történetéhez. Keresztény Mag-

vető. VII. kötet. Kolozsvár, 1872. 
— A Kendefiek a XIV. és XV. században. Századok. II. évfolyam. Budapest, 1868. 
— Tököly Imre hütlenségi pere Erdélyben. 1685-ben. U. o. III. évf. 1869. 
—• Árpádkorí regesták a Rákóczi-Aspremont-Erdődy levéltárból. U. o. IV. 

évfolyam. 1870. 
— A székely krónika ügyéről. Az erdélyi muzeum-egylet évkönyvei. II. kötet. 

Kolozsvár, 1861. 
— Magyar levél 1512-böl. Századok. VI. évfoly. 
— Az Andrássy-család 1569-iki csiki adomány-leveléről. Századok. IX. évf. 1875. 
— Egy székely örökségi per 1635—38-ban. U. o. 

Szalay László. Adalékok az 1723. I—III. törvényczikkek keletkezéséhez. Budapesti 
Szemle. XIX. kötet. 1864. 

Szász Domokos. Erdély fegyveres erejének történ, vázlata. Szigeti-album. 1860. 
Szaszinek. Bodaik község. Magyar Sion. II. évfolyam. Esztergom. 1864. 
Szatlimáry Károly. Adatok a békés-bánáti helv. hitvallású egyházmegye ismertetésé-

hez. Statiszk. Közi. IV. kötet. Pest, 1864. 
Szekcsö Tamás. Szab. kir. Pozsony városának és környékének helyrajzi és statiszt. 

ismertetése. Pozsony és környéke. Pozsony 1865. 
Székely Sándor. Boszorkányper 1715-ben. Századok. III. évf. Budapest, 1869. 

— Adalék a városok statútumaihoz. U. o. IV. évf. 1870. 
Szentkirályi Móricz. Eszmetöredék a vármegyék rendezéséről. Budapesti Szemle. Uj 

folyam. VII. kötet. 1867. 
Szilágyi Ferencz. A Hóra-világ Erdélyben. U. o. V—VI. k. 1866. 

— István. A szatmári békepontok. Régi M. tört. tár. VII. k. 1860. 
— Sándor. Adalék az unió vita történetéhez. Sárospataki füzetek. V. köt. 1861. 
— A nemzeti Ludovica-akadémia története. Ludovica-akadémia Közlönye. II. évf. 

Budapest, 1875. 
— Az unitáriusok 1638-iki üldöztetésének története. Keresztény Magvető. IX. 

kötet. 1874. 
— A zsidók U. o. 
— Adatok a török uralom történetéhez Magyarországon. Budapesti Szemle. 

XIV—XV. kötet. 1862—63. 
— Az erdélyi hódoltság és végvárai. U. o. II. kötet. 1873. 
— Oklevelek Bethlen Gábor 1619—20-iki hadjára ta történetéhez. Magyar történ, 

tár. IV. kötet. 1858. 
— Történeti följegyzések 1481 — 1752. U. o. VI. kötet. 1859. 
— Adalékok a török-magyar beltörténethez. U. o. 
— Kemény János kora. U. o. VII. kötet. 1860. 
— Levelek és államokmányok. 1552—1623. U. o. XIX. kötet. 1874. 

Szinovácz Gyula. A váltó eredete, czélja és jogi természete. Magyar akadémiai 
értesítő. B. III. kötet. Pest, 1862. 

(Vége köv.) 



PAAR PÉTER ÉS FIAI MINT POZSONYI POSTAMESTEREK. 
1538—1613.* 

I r t a : MUNKÁS (MIAVECZ) LÁSZLÓ. 

I. 

Paar Péter, mint a magyarországi posta első szervezője, a leg-
kiválóbb helyek egyikét foglalja cl a magyar posta történelmében. 
Származására nézve, az Olaszországban, Bergamo vidékén honos Parre 
családból való volt, mely eredetileg a Belliboni nevet viselte, de 
1170-ben, I. Frigyes német császár által lovagi rangra emeltetvén, a 
neki adományozott Parre nevű birtoktól a de Parre nevet vette föl.1) 

Paar Péter, a Nemzeti Muzeum kézirattárában található számos 
nyugtáin2) csaknem mindig „Petrus de Parre"-nak irja magát alá , I. Ferdi-
nánd király adománylevelében3) ismételve „Petrus de Parre"-nak van 
irva. Előfordul azonban ilyetén sajátkezű aláírása is: „Petrus de Par", 
Taxis Mátyás udvari postamester 1558-iki számadásában4) „Petrus von 
Parr"-nak van irva; — nem lehetetlen tehát, hogy a nevet „Parre"-
nak irván, francziásan „Parr"-nak mondták ki és ebből keletkezett az-
után a németes „Paar", mely írásmódot már Péter fia, János vette föl 
és melyet a család máig is követ. 

Érdekes, hogy Paar Péter arról a vidékről származott, a merre az 
első postavonalak egyike húzódott Németországból, Insbruckon át, Róma 
felé. Ezen vidékről toborzották postamestereiket a szintén olasz szár-
mazású Taxisok, kiknek postájából vált ki 1558-ban a magyar posta; 
onnan került Magyarországra az olasz Garoneelli Mária Antal kassai 
postamester és Paar Péter is rokonaival, vagy tán éppen testvéreivel, 
Móricz, Bertalan, Boldizsár és Nondinussal, akik vele egyidőben posta-
mesterkedtek Magyarországon. 

*) Felolvastatott a posta- és távirdai szakkörben, 1899. febr. 9-én. 
') Wurzbach: Biographisches Lexicon Österreichs, XXI. kötet, 144. lap. 
2) Nemzeti Muzeum levéltára, Kamarai iratok Fol. Lat. 879. 
3) Orsz. Levéltár, Benigna resol. 1566. szept. 7., melyhoz mellékletkópen van 

ezen adományievél másolata csatolva. 
4) U. o. Lymbus. XVI. század, 111. sorozat, 9. csomó. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1899. S 
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Paar Péter 1538-ban lett pozsonyi postamester; előbb 2 ló-
tartást, utóbb 1555 óta 3 ló-tartást kapott a kincstártól és Taxis 
Mátyás bécsi udvari postamesternek1) volt a többi magyarországi pos-
tákkal együtt alárendelve. Midőn azonban Paar, I. Ferdinánd király rende-
letére 1558-ban a magyarországi posták szervezésével bizatott meg, ezek 
kiváltak a Taxis-féle postából 2) és azonnal, kiválásuk után, magyar jelle-
get vettek föl. Vagyis, a németországi postákat a Taxis-család hűbér 
gyanánt birta tovább, ellenben a magyarországi posták a király'közvetlen 
fenhatósága alatt maradtak, s a magyar királyi kincstártól húzták 1558. 
okt. 1-től kezdve fizetésüket. Sem Paar Péter, sem fiai, nem hübér-
urai, hanem fizetett igazgatói voltak a postáknak Magyarországon és 
állásuk a többi postamesterekétől csak annyiban különbözött, hogy a 
kamara a többi posta járandóságát is Paar Péter kezéhez fizette 
s azt Paar Péter osztotta ki nekik, e közvetítés fejében mindegyiktől 
fél forintot (fél kurirpénzt) tartván magának vissza, aminthogy ez kü-
lönben már Taxis Mátyás alatt is szokásban volt.8) 

A Paar-család azon privilégiuma, melynek alapján Magyarorszá-
gon hűbéri jogon rendelkezett a posták felett és még ma is, a régi 
előjogok maradványaként, portomentességet élvez, jóval későbbi ere-
detű. Sem Paar Péter, sem fiai még erről nem is álmodhattak, hanem 
megelégedtek a fentemiitett félforinttal, de ehhez azután ragaszkodtak is. 
így Paar Péter panaszt emelt Gering petronelli postamester ellen, aki 
az ö kikerülésével akarta húzni fizetését ; utóbb ugyanezen okon Paar 
János emelt panaszt Unterberger Mihály szintén petronelli és orosz-
vári postamester ellen ; és az uralkodók mindkét esetben ugy döntöt-
tek , hogy ezeknek fizetése is a kamara által Paar kezéhez fizet-
tessék. 4) 

Ezen kivül, a posták igazgatásáért semmi egyéb jövedelme nem 
volt és ő is csak a megállapított lótartások számához képest kapta fize-
tését, mint a többi postamester. Czime sem volt különb, mint a többié, 
és ha az 1573. szept. 24-én kelt királyi leiratban kivételesen „főposta-
mester"-nek neveztetik is,5) ő ezt a czimet a maga részéről soha igénybe 

') Orsz. Levéltár. Lymbus, XVI. század, III. sorozat, 9. csomó. «Vermerkt der 
postpotten in Hungarn stb.» 

2) U. o. Lymbus, XVI. század, III. sor., 9. csomó. 
3) Nemzeti Muzeum kézirattára, Fol. Germ. 772. Wesmayr petronelli és Kra-

bath hochstrassi postamesterek folyamodványa ezen levonás ellen. 
4) Orsz. Levéltár, Benigna resolutio, 1573. szept. 27. és 1588. május 4. és 

Nemzeti Muzeum kézirattára, Fol. Germ. 772. Wesmayr és Krabath postamesterek 
folyamodványa. 

5) U. o, Kamarai levelek, 1570—1579. D. csomó. „Egregius Petrus a Paa r 
Supremus Postarum Magister". 
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nem vette és magát mindvégig egyszerűen pozsonyi postamesternek irta, 
s közönségesen is igy hívták. De nemcsak öt, lianem még a posta-
szolgálattal járó mellékes kiadásokat is mind a kamara fizette. így a 
naszádosoknak, kik a postát a Dunán át hordták, a király utalványára 
szintén a kamara fizetett ki évenkint hol 10, hol 12—15 frtot.1) 

Paar Péter gondozása alá 1558-ban, különösen két postavonal 
került: Fischamendtöl Komáromig és Pozsonytól Kassáig. 

A kettő közül a jelentékenyebbik — mint azt a Nemzeti Muzeum-
ban található egykorú számadások tanúsítják2) — Magyarország akkori 
királyi területének nyugati és keleti részei s ezek fővárosai : Pozsony 
és Kassa között, a Kárpátok alján húzódott végig, mert az akkori 
török hódilások és portyázások idején erre vezetett az egyetlen biztos 
közlekedési út. Ezen a vonalon az 1558—1560-iki számadások szerint a 
következő posták voltak felállítva : Pozsony, Cseklész, Szempcz, Farkas-
hida (Pozsonyim); Galyóez, Nagy-Rippény, Nagy-Tapolcsáng, Vesztenicz, 
Privigye, Rudnó (Nyitram.) ; Zsámbokréth, Nolesú (Turóczm.) ; Rózsa-
hegy, Szent-Miklós, Hibbe, Lucs ívna (Liptóm.) ; Kissórz, Lőcse (Szepesin.) ; 
Siroka, Bertóth, Eperjes és Somos (Sárosm.) Kassa végponttal. 

A másik postavonal Fischamendröl indult ki, további hivatalai vol-
tak : Petronell, .Tárendorf, Mosony, Hochstrass, Győr, Németi, Komá-
rom és Bátorkeszi, a Duna mentén. 

Mindkét vonal mentén egyszerű postahivatalok voltak, egyikük 
sem volt elágazó (Kreuzpost) posta.3) 

A pozsonyi kamarának egy 1558. okt. 1-én kelt összeállítása4) 
szerint ezen posták közül 3 lótartásra birtak engedélyt: Fischamend, 
Petronell, Győr, Pozsony, Eperjes és Kassa, a többinek egyenkint csak 
2—2 lótartása volt; miután azonban egy postamester több postát is 
ellátott, lótartásainak száma ehhez képest alakult. 

Ezen hivatalok közül magából a Ptmr-családból : Péter ellátta a 
pozsonyi, szempezi, vágujhelyi, csitári, eperjesi és hökii hivatalokat üsz-
szesen 14 lóval; Móricz: Fischamendet és a Marchmenti osztrák terü-
letet 3, Bertalan : a bertóti postát 2, Boldizsár : a tótprónai és nedo-
zseri postákat 4 lóval, később Nondinus: Kassát 3 lóval. A többi posta 
szintén idegenekre, nevük után Ítélve, leginkább németekre volt bizva. 

A megállapított lótartások tekintetében 1560-ban változás állott 
be; amennyiben azok 1560. márczius 1-étől a „régi státusra" szállit-

' ) Orsz. Levéltár, Benigna Resol. 15G5. febr. 23., 1570. okt. 12., 1571. okt. 23., 
1573. jún . 3. stb. 

*) Nemzeti Muzeum levéltára, Kamarai iratok, Fol. Lat. 1703. 
3) U. o. Kézirattár, Fol. Germ., 1772., Wesmayr és Krabath folyamodványa. 
4) Orsz. Levéltár, Lymbus, XVI. század, 111. sorozat, 9. csomó. 
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tattak le, azon számra t. i., „melyet Telekessy idejében tartottak", a ki 
a megelőző évtizedben a Szepességben a magyar hadak vezére volt.1) 
E leszállítás után maradt, 2 lótartás: Fischamend, Petronell, Po-
zsony, Jarendorf, Mosony, Somorja, Győr, Eperjes és Kassa, részére, 
a többié 1 lótartásra szállott alá ; sőt egy-két posta meg is szűnt.2) 
De e leszállítás nem sokáig maradt érvényben. A lótartások összes 
száma a leszállítás előtt volt: 66, a leszállításkor: 35. de 1561 ben 
már ismét 64-re emelkedett és egészen a század végéig : 54—55 közt 
ingadozott. A lótartásokra a kamara kifizetett 1560-ban összesen 2240 
magyar forintot, ezen összeg azután 4224 magyar forintra emelkedett 
és jó sokáig körülbelül ennyi is maradt.3) 

A különjáratokért fizetett különdíjakra vonatkozó első okiratunk, 
Paar Péter költségszámlája, 1559. szept. 3-áról,4) melyben nemcsak 
a Pozsonyból, hanem az ö egész kerületéből indított külön-posták költ-
ségeit felszámítja. Voltak e szerint : 

1. gyalogkiildönczök (fuesspotten), ilyenekért járt kis-mérfölden-
ként 4 kr., nagy-mérföldenkint 5 kr. ; 

2. lovas-küldönczök (raitende-potten) ilyenekért napijáró-földenkent 
26 kr. volt a fizetség. 

3. váltott küldönczök (postirende potten) mérföldenként, téli idő-
ben oda és vissza egy fél rhénes-forint = 30 kr. (úgynevezett „Postier-
geld") dij fizetése mellett. 

Előfordul e számlában egy érdekes tétel ; nevezetesen : Miksa 
föherczeg, cseh király parancsára Pozsonyból egy éjjel-nappal váltott 
lovakon lovagló futár (raittender Tag und Nacht postirende potten 
auf der Ordinari Post) ment a rendes postán Augsburgba, a császár-
hoz. 23 postán át, minden postáért fizettek 1 koronás tallért (1 Cran-
nen) — másfél rhénes forintot. Ugyanezen alkalommal, a futárral együtt 
lovagló szolgának, aki a lovat az illető postára visszahozta, minden 
postánál 6 krt fizettek. A futár, élelmezésre, az egész útra 2 rhénes 
forintot kapott. 

Miután a lóháton való utazás akkor nagyban el volt terjedve, több 
mint valószínű, hogy a postamesterek több lovat is tartottak, mint a 

' ) Orsz. levéltár Ben. Res. 1561. márcz. 14. és 1559. jún. 2. „Obrist des hun-
gerschen Kriegsvolkes in der Zips." 

2) U. o. Lymbus, XVI. század, III. sorozat, 9. csomó. 
3) Nemzeti Muzeum levéltára, Kamarai iratok. Fol. Lat. 762., 763. és 879. 
4) Orsz. Levéltár. Benigna Resolutio, 1559. szept. 3. Ebhez van csatolva azon 

nemet költségszámla (Particulare), melyet Paar Péter Miksa főherczcgnek az 1559. évi 
pozsonyi országgyűlésről küldött külön postákért felszámitott és Miksa föherczeg ki-
fizetésre utalványozott. 
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mennyi lótartást a kincstártól kaplak ; ós a személyszállítás ezen, 
akkor csaknem egyetlen módjából szép jövedelemre tehettek szert. 

Paar Péter a hacli postáknál is fontos szolgálatokat tett. Így az 
1566-iki hadjáratban Kassa és Szathmár között 7 tábori postát állított 
föl és látott el. Miksa királyt táborozásában kisérte, az 1566. szept. 7-ki 
királyi leirat ugyanis a „Győr és Komárom közötti táborban" kelt és 
ott Paar Péter is jelen volt a király kíséretében ; 1567-ben Szathmár 
és Tokaj között már Pethauer Mátyás vezette ugyan a tábori postát, de 
abban Paar Péter is részt vett lovaival és szolgáival és azoknak fize-
tése a hadi fizetőmester által szintén Paar Péter kezéhez utalványoz-
tatott.1) 

A rendes és tábori postákon kivül, voltak a kir. kamaráknak még 
külön, állandóan tartott futárjai is, kik között már a magyar elem 
uralkodik. Mint ilyenek említtetnek : Nyakas Miklós, oroszfalvi Orosz Bar-
nabás és ennek elődje, Lőrincz diák,2) Horváth Péter konstantinápolyi 
futár, Lakay Ferencz, Sartori Miklós, Keszthelyi Gábor és többen.3) 
Ama régibb intézmények is, melyek a posta meghonosítása előtt, azt he-
lyettesitették, mint a káptalanok,4) czéhek, főurak stb. futárjai, még 
mindig fennállottak és szintén segitettek közvetíteni az akkortájt folyó, 
már igen jelentékeny levelezést. 

A posta főfeladata különben természetesen a levelek szállítása volt. 
Erre szolgáltak a rendes postajáratok (ordináriák), melyek rendes idő-
ben, a megállapított helyek között közlekedtek és a rendkívüliek, melyek 
rendes időn kivül, vagy oly helyekre közlekedtek, a merre rendes 
postajárat vagy nem volt, vagy meg volt zavarva. 

Hogy a rendes postajáratoknak és az azokkal szállított levelek-
nek meg volt a rendes tarifájok is, az annál kevésbbé szenved két-
séget, mert a fennebbi költségszámlából láttuk, hogy még a rendkí-
vülieknél is, megállapított árak voltak : a gyalog-, lovas-, váltott küldön-
czök, a kis- és nagy-mérföldek szerint. Az akkori rendes levél-tarifa 
tekintetében eszközölt kutatásaim azonban eddigelé eredményre nem 

!) Orsz. Lev. Ben. Resol. 1507. decz. 30. 
2) U. o. Kamarai levelek. 1570—1579. A. csomó. Ben. Resol. 1599. márcz. 

19. ós Nemzeti Múzeum Levéltára, Kamarai iratok, Quart. Lat. 1813. 
8) Voltak a kamarának külön küldöttei is, de ezek a rendes postával utaz-

tak. így Aichinger Mihály kamarai irnok 1507. decz. 3-án kelt utiszámlája szerint, 
Pozsonytól Bécsig, 3 postán át fizetett 3 frtot. Nemzeti Muzeum levéltára, „Posta-
csomag". 

4) Orsz. Levéltár, Ben. Resol. 1571. szept. 17. Dobó Istvánnak és Balassa 
Jánosnak a király levelei a pozsonyi káptalan által elküldendők és azokra a válaszok 
is a királynak visszahozandók. 
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vezettek; valószínű, hogy ugyanaz volt, mint Ausztriában, sőt talán, 
mint az egész német birodalomban. 

A levelek külalakját illetőleg az Országos Levéltárban már az 1536. 
évből meglevő „kamarai levelek" a legnagyobb változatosságot mutat-
ják. A külön boríték még ismeretlen, a czim : a levél külső hátlap-
jára jön ; a levélíró akár latin, akár magyar nyelven ir, legtöbbnyire 
azzal kezdi levelét, hogy a czimzettnek „szolgálatát ajánlja", a czim 
mellett gyakran ott van a „Cito, citissimo". A levél összehajtása és 
lezárása is a legkülönbözőbb formákat mutatja. Ezek között a legere-
detibb lezárási mód az, hogy a levél két lapját a szélén összefogva, 
keresztülhuzatott rajta egypapir- vagy hártyaszalag, erre jött a viasz, a 
viaszra egy papírlapocska, melyen a pecsétnyomó lenyomata látszik ; 
néha annyi ilyen pecsét van rajta, ahány az aláirás, minden aláíró-
nak külön-külön pecsétjével és czimerével. A pecsét-lenyomatokon már 
a század vége felé előfordul, a többi között, a postakürt is, mint a 
posta jelvénye ; ami azt mutatja, hogy a postakürt a német posta 
mintájára, nálunk is eleitől fogva használatban volt. Előfordulnak kü-
lönben oly nyitott levelek is, melyeken lezárásnak semmi nyoma nem 
látszik, csak egyszerűen négyrét vannak hajtva ; van olyan is, mely fo-
nállal van körülkötve és a viasz a pecséttel a csomóra alkalmazva; 
van a négyszögletű mellett háromszögletű is stb. 

Az volt a szokás, hogy a hivatalos leveleket a pozsonyi kamará-
nak postán küldték, hogy aztán azokat a kamara az illető megyék-
nek, főuraknak, püspököknek1) stb. olyanhelyekre küldje tovább, a merre 
rendes posta nem járt. Ennek kiváló bizonyítékai Thurzó György ná-
dornak a pozsonyi kamarához intézett több ily tárgyú levele, melyben 
„a mellékelt szétküldendő levélcsomagokról" tesz említést; a pozsonyi 
kamara aztán az ilyeneket a pozsonyi postamesternek adta oda továb-
bítás végett, a miből ennek szintén tekintélyes jövedelme lehetett, 
így a Török Ferencz és Forgách Simon részére továbbított levelekért 
a pozsonyi kamara Paar Péternek 34 tallért fizetett ki és midőn a ka-
mara e dijat sokallotta s ez iránt az uralkodóhoz kérdést intézett, az 
1570. okt. 7-én kelt királyi leirat-) kijelenti, hogy mivel „szokásban 
van olyan helyeken, a hol rendes posta nem jár, külön fizetni", ennél-
fogva a kamara a dijat ,,a mennyi méltányosnak látszik", fizesse ki. 

Ajportomentességröl egy 1566. febr. 24. királyi leiratban3) találtam 

*) Egy izben küldtek a pozsonyi káptalannak is. Orsz. Levéltár, Ben, Res. 
1671. szept. 17. 

2) Orsz. Levéltár. Ben. Resolutio, 1570., okt. 7. 
3) U. o. Ben. Resolutio, 156G. 24. febr. 4-ik pont. 
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először említést téve. Ebben a király nem-tetszésének ad kifejezést 
afolett, hogy „inig az ország bírái : mint a helytartó, az országbíró és 
mások díjtalanul leveleznek, addig azokat a leveleket, melyek a királyi 
íiscus ügyeiben a felséghoz intéztetnek, megfizettetik, holott sokkal mél-
tányosabb, hogy a királyhoz, mintsem hogy az ország biráihoz szóló levelek 
részesüljenek díjmentességben. A föherczcgekre már történt is intézkedés, 
bogy a részükre az udvari kanczelláriától küldött levelekért járó dij 
eltörültessék." Két más királyi leirat 1568. ápr. 7. és ugyanazon év jú-
nius 4-ikéről1) elrendeli, hogy a magyar kanczellária leveleinek dijai 
leszállittassanak; de, hogy a levelekért mennyit fizettek azelőtt, vagy 
azután, ki nem tűnik. 

A levélszállításból befolyó jövedelem egészen a postamestereké 
volt, mutatja az is, hogy a kamarával való számadásokban csakis arról 
van szó, amit Paar Péter a kamarától a posták számára fölvett és 
amit abból kinek-kinek kifizetett. 

A posták fizetése tehát a kamarára nézve tiszta kiadást képezett, 
ami e háborús időkben amúgy is igénybe vett kamarát fölöttébb ter-
helte. De azért 1560-ig, ugy látszik, a fizetések rendesen jártak, még 
régi hátralékokra is jutott fedezet, de nemsokára a fizetésekben fenn-
akadás állott be. Egymást érik úgy I. Ferdinánd, mint utódai Miksa, 
Rudolf és II. Mátyás királyoknak erre vonatkozó királyi leiratai. Ismé-
telten elrendelik, hogy mindenekelőtt a postákat fizessék, ha nincs 
készpénz, vegyenek fel rá kölcsönt, vagy hogy a szabad kir. városok adó-
jából fizessék, vagy kérjenek rá kölcsönt Pozsony vagy Nagy-Szom-
bat városától, vagy hogy az eperjesi harminczad-hivatal által lefog-
lalt 8 hordó bor árát adják oda Paar Péternek stb.2) mig végül a posták 
fizetésére állandóan a nagy-szombati harminczad jövedelme lön kijelölve. 
Az uralkodók nemcsak belátták s minden alkalommal hangsúlyozták a 
posták fontosságát, de azok jó karban tartására a legerélyesebb intéz-
kedéseket tették. De mind Paar Péter számadásából, mind magukból 
e gyakori sürgető királyi leiratokból látszik, hogy a posták fizetését, a 
pénz szűke miatt, a legjobb akarat és igyekezet mellett sem lehetett 
mindig pontosan kiszolgáltatni. 

így állván a dolog, nagy szolgálatot tett ki a megszorult kamará-
nak pénzt adhatott kölcsön. Ezek közé tartozott pedig — maga Paar 
Péter is. Öröklött vagyona volt-e ? vagy a postából, avagy az amellett foly-

' ) Orsz. Levéltár, Ben. Resolutio, 1568. apr. 7. et junii. 4. 
2) U. o. Erre vonatkoznak a Ben. Res . : 1560. nov. 6. 1561. júl. 14., 1563. 

okt. 18., 1564. febr. 1., 1561. okt. 23. Pozsony városa fizetett taksa fejében éven-
kint 5000, Nagy-Szombat városa 3000 forintot. 1566. ápr. 9., 1572. nov. 4., stb. 
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tátott borkereskedésböl 4) szerczte-é vagyonát ? nem tudni ; elég az 
hozzá,hogy ü már Miksa királynak 1568-ban 500 s 1569-ben ismét 500 frtot2) 
adott kölcsön. 

Azonfelül a posták fizetését gyakran a saját zsebéből előlegezte 
és ezen előlegeket csak részben kapta vissza ; pedig a postások tőle 
várták fizetésüket, a mi ha elmaradt, panaszszal is léptek föl ellene. 
Így tett 1560-ban Keller Sebestyén komáromi postamester (Ben. Res. 
1560. május 31), sőt tömegesen is (Ben. Res. 1572. jul. 8.) így 
azután végre is kifogyott türelméből és 1576-ban a posták fizeté-
séről lemondott, kérvén a kamarát, bizná a kifizetéseket valaki másra, 
mivel ö annak meg nem felelhet, miután a „ sajátjából is már sokat 
fizetett, s ebbeli követelése mai napig sincs kiegyenlítve."3) Paar Pé-
ter lemondását nem fogadták el s megnyugtatására Rudolf király 1581. 
nov. 1-én Prágában kelt leiratával4) a pozsonyi kamarát utasította, 
hogy a 9000 frtnyi kölcsönt, melyet Paar Pétertől részint készpénzben, 
részint egyéb tárgyakban fölvett, 7%-os kamattal együtt a nagyszom-
bati, szempczi és galgóczi harminczadok jövedelméből két év alatt tör-
lessze. Ez volt az a szerencsés kölcsön, mely később Paar Péter 
utódainak olyan busásan kamatozott. 1582 február 19-én nyújtotta be 
utolsó számadását a kamarának s erre még ápril 21-én Szuhay egri 
érsek, mint a kamara prefektusa, 1000 forintot utalványozott a posták 
fizetésére Paar Péter kezéhez. 

Paar Péter nehéz viszonyok között folytatta hivataloskodását. Nagy 
érdeme, hogy a folytonos pénzszűke daczára is, annyira rendben 
tudta tartani a postaszolgálatot, hogy a posta gyorsasága és pon-
tossága közmondásossá vált s a bizalom iránta szemlátomást növeke-
dett. Az is tagadhatatlan, hogy az a. berendezés, melyet Paar Péter — 
hihetőleg a német birodalmi postát vévén mintául — a magyar postá-
nál életbe léptetett, sokáig változatlanul fentartotta magát. 

Az uralkodók nem is fukarkodtak az elismeréssel. Már I. Ferdi-
nánd király 1563. decz. 1-én kelt elhatározásával Paar Péter 25 évi hü 
szolgálatának elismeréseül az ő pozsonykülvárosi házát mindenféle adó-

') Orsz. levéltár, Kamarai levelek 1580—1589. A. csomó. Paar Péter levele 
a kamarához, 1580. júl. 17. Paar Péter bérelte különben a a mosonyi harminczadot 
is. (Ben. Res. 1572. jan. 30.) A Hardtbcrg-uradalmat Stájerországban 15G0—70 kö-
zött vette meg, Wurzbach Biogr. Lexicon XXI. kötet, 144. s köv. 1. 

2) U. o. Ben. Res. 15G8. decz. 11. és 15G9. aug. 2. Rendeli ezekben, hogy a 
kamara ezen kölcsönöket német pénzben fizesse vissza. 

3) U. o. Pozsonyi kamarához irott levelek, kelet nélkül, 1. sorozat, H. csomó. 
4) Nemzeti Muzeum levéltára, Kamarai iratok. 
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és tehertől felmentvén, öt a magyar nemcsele sorába emelte.1) A bor-
dézsmát, melyet az esztergomi érseknek kellett volna fizetnie, az 1574. 
évtől kezdve évről-évre elengedték,2) a Morvába való borszállításainál 
a harminczad fizetése alól fölmentették3) stb. 

II. 

Ilyen volt a magyarországi posták állapota, midőn Paar Péter 44 
évi szolgálat után 1582-ben jobblétre szenderült és helyét idősebb fia 
János foglalta el, ki már az 1563-iki adománylevélben atyjával együtt, 
mint az adomány részese, meg van nevezve. Paar János különben 
éppen úgy, mint atyja, uralkodójánál különös kegyben állott. 1586. 
május 1-én történt esküvőjére aranyozott serleget kapott ajándékba, 
Rudolf királynak üdvözlő levele kíséretében; 1593-ban pedig részére 
további 2 lótartás engedélyeztetett.4) 

Paar János igazgatása alatt nem sok változós fordult elö a pos-
ták dolgában. A régi baj, a posták rendetlen fizetése továbbra meg-
maradt s neki is elég kellemetlenséget okozott. Alihoz a 9000 forint-
hoz, melyet még Paar Péter adott kölcsön, ö sem juthatott hozzá és a 
„Paar-testvérek" János, Pompejus és Jakab erre vonatkozó felszólam-
lásai több királyi leirat tárgyát képezték.5) 

A postások is csak nagynehezen birták fizetésüket a kamarától 
kicsikarni. Már 1584-ben jelenté Paar János a királynak, hogy a köz-
postások: a veredáriusok kénytelenek szolgálatukat abbanhagyni, ha 
fizetést nem kapnak. Ilyenkor azután mindig kaptak valamit, de hátrá-
lék is maradt azért bőven; mert ámbár az 1579. okt. 12-iki királyi 
leirat a posták fizetésére a szempezi, nagy-szombati és galgóczi s utóbb 
a turdossini és újhelyi harminczadokat is kijelölte/') a kamarai hátrá-

9 Orsz. Levéltár, Ben. Res. 1566. szept. 7., 1567. jan. 10. és 1575. júl. 23. 
Az 1560. szept. 7-iki kir. leirat egyik mellékletét képezi Paar Péter 1503. decz. 1-én 
kelt királyi adománylevelének másolata, melyben a többi között a kővetkező hely 
fordul elö : . . . . at tends et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis egregii Petri 
de Parre magistri postarum nostrarum Posoniensium, quae ipse a viginti quinque 
annis magna íidelitatis suae constantia sacrao primum regni nostri Hungáriáé co-
ronae et deinde maiestati nostrae diversis et necessariis rebus fidei suae creditis ex-
hibuit et impendit . . . . etc. 

2) U. o., Ben. Res. 1575. júl. 23., 1578. szept. 20. stb. 
") U. o. Kamarai levelek, 1580—1589. A. csomó. 
4) U. o. Ben. Res. 1586. máj. 1. és 1598. jan. 15. 
fl) U. o., Ben. Res. 1584. ápr. 22., 1588. i p r . 30., aug. 9., 1590. jón. 5., 1591. 

márcz. 2., 1592. febr. 12. stb. 
«) U. o. Ben. Res., 1588. máj. 4. 1590. máj. 7. 1592. ápr. 8. 
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lék 1587 végén 7000, 1590-ben már 10,000, 1592-ben pedig 12,000 magyar 
forintra szaporodott.1) 

Paar János vagy maga tett e miatt felterjesztést az uralkodónak, 
vagy alárendeltjeit egyenesen a kamara, sőt a felség nyakára küldte. 
Midőn mindez nem használt, a posták 1593-ban az országgyűlés-
hez folyamodtak, a moly panaszaiknak helyt adván, elrendelte, hogy 
fizetésük rendesen szolgáltassák ki s ennek következtében Mátyás fő-
herczeg 1593. okt. 13-án kelt leiratával utasította a kamarát, hogy ne 
csak folyó járandóságaikat fizesse pontosan, de a régi hátrálékok 
törlesztésére is mindegyiknek egyenkint 200 tallért fizessen, hogy 
magukat rendbehozhassák, lovakkal és más szükségessel elláthassák. 
Ugyanazon év október 23-án meghagyta a kamarának azt is, hogy 
Paar Jánossal számoljon össze és neki a hátrálékokat fizesse ki. Paar 
János azonban 40 tallérnál többet nem birt kapni és újból elpana-
szolta, hogy minden pénzéből kifogyott és nyakig úszik az adósság-
ban.2) Mátyás főherczeg erre 1594. jan. 7-én' kelt leiratában kemé-
nyen rászólt a kamarára: „mindig csak azt a nótát fújjátok, hogy pénz 
nincsen és nem is tudjátok honnan vegyétek, holott általában tudva 
van, hogy másokat, a kik kevésbbé fontos megbízatásokban járnak el, 
minden nehézség nélkül ki tudtok elégíteni", ha tehát „e fizetések elmu-
lasztása miatt a postaszolgálatban bármi fogyatékosság fogna mutatkozni 
és abból kár keletkeznék, arról majd ti fogtok felelni." Január 21-ikén 
ismét meghagyja a kamarának, hogy ha készpénze nincsen, kölcsön 
kell venni, de a postáknak egyenkint 800 tallért ki kell fizetniük.3) 

Paar János igazgatása alatt történt meg az első kisérlet arra 
nézve, hogy a királyi területnek akkor legjelentékenyebb két városa, 
Pozsony és Kassa s ezáltal Magyarország nyugati és keleti része kö-
zött, az eddiginél rövidebb postavonal állittassék fel. Ezen uj vonal Pri-
vigyétöl elágazva, Zólyom, Véghles, Fülele és Szendrön át terveztetett 
Kassáig;4) és hogy a postáknak ezen uj helyekre való áthelyezése mi-
előbb megtörténhessék, a kamara utasíttatott, hogy azoknak egy évi fize-
tése azonnal és egyszerre adassék ki. 

Ezen postavonal felállítása azonban vagy a háborús idők, vagy 

') Orsz. Levéltár, Ben. Res., 1588. aug. 10., 1590. máj. 7., szept. 3., okt. 10. 1592. 
május 27. és decz. 4. 

2) U. o. Ben., Res. 1593. okt. 13., okt. 23. és Kamarai levelek, 1590—• 
1599. A. csomó. Ez utóbbiban van Paar János számadása a galgóczi harminczaddal. 
1591 — 1593. végéig. 

3) U. o., Ben. Res. 1594. j anuá r 7. és jan. 21 semper eandom cantile-
nalo canitis nullám pecuniam scire vei habere". 

4) U. o. Ben. Res. 1594. ápr. 6. 
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a pénz szükc, vagy mindkettő miatt csak tervben maradt. A posták még 
nagyon sokáig jártak a Paar Péter által megállapított hosszabbik uton, 
a Kárpátok tövében. Kassa felé. Sőt a háborús időkben rendes állo-
máshelyeikről is nem egyszer kizavarták őket. így említtetik,1) hogy 
1594-ben az ellenség háborgatása miatt három posta a Csallóközbe 
menekült, egy királyi leirat tehát elrendeli, hogy 200 tallérnyi hát-
ralékos fizetésüket a kamara rögtön adja ki, hogy magukat újból 
berendezhessék, abrakkal, szénával elláthassák, mivel most hamarjában 
mindent kettős áron kell beszerezniük. így az Óvár, Iiochsirass, Gyűr, 
Némethi és Komáromban levő postákat, Majtény, Sopornya, Tardoslcedd, 
Újvár és Köbülkutra helyezték át és régi helyükre csak 1598-ban ke-
rülhettek vissza.2) 

Paar János 1596-ban elhalván, helyébe Mátyás főherezeg, a király 
nevében, Paar Péter második fiát, Pompejus sóhivatali főnököt bizta 
meg a pozsonyi postamesterséggel és a posták fizetésével, ugyanazon 
járandóságok mellett, melyeket elődei élveztek.3) 

A hivatal terhei és bajai azonban ugyanazok maradtak. Igaz, hogy 
Mátyás főherezeg a legnagyobb erélylyel iparkodott a postákat lábra-
állitani és jobb karba hozni. 

Így egyik leiratában kiemeli, hogy „a mostani időkben mind a 
felségre, mind egész Magyarországra nézve fontos, hogy a posták jól 
fölszerelve s bármely küldetésre készen legyenek, ami csakis ugy le-
hetséges, ha fizetésüket pontosan megkapják. Ama harminczadok jöve-
delmét tehát, melyek a posták fizetésére vannak kijelölve, semmiféle 
más utalványozással megterhelni nem szabad és az, egyedül a posták 
fizetésére forditandó. A régebbi hátralékok, melyek már 8500 forintra 
rúgnak, a szempezi, vagy valamely más harminczad által Paar Pompejus 
kezéhez fizettesenek ki, aki azokat az egyesek szolgálatára és hátráléka 
mennyiségére való tekintettel, fogja közöttük igazságosan szétosztani." 
Paar Pompejus azon panaszkodik, hogy „eddig mindössze csak 600 fo-
rintot kapott, ha ezt tehát 57 lótartás között elosztja, ezzel azokon a 
kipusztult embereken nem segithet, sőt a legnagyobb nyomornak lesz-
nek kitéve; holott mind ö felségének, mind az országnak érdekében 
áll, hogy a posták járandóságaikat pontosan kapják, s kötelessé-
gük teljesítésére a legnagyobb szigorral szoríthatók legyenek". Mind-
ezeknek teljesítését a legszigorúbban meghagyja Mátyás főherezeg, hogy 
a postásoknak ne legyen okuk szolgálatuk elhanyagolására s „bennün-

•) Orsz. Levéltár, Ben. Res. 1594. szept. 13. 
2) U. o. Ben. Res. 1598. ápr. 14. 
B) U. o. Ben. Res. 1596. máj . 29. 
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kot többé ne zaklassanak s a kamarára se panaszkodjanak".1) Paran-
csát ismétli 1599-ben, mivel „az erdélyi zavarok miatt nagy szükség 
van arra, hogy a postások magukat föntarthassák és a postaszolgálat 
föl ne akadjon" ;2) fizessék ki tehát őket „minden más kiadás előtt, ki-
véve a saját és a főherezegek udvartartására szánt összegeket." 3) 

Ámde a kamara Mátyás föherczeg erélyes intézkedései daczára se 
tudta a fizetéseket pontosan teljesíteni, úgyhogy e ezélra még Paar 
Pompejusnak kellett 1000 forintot kölcsön adnia, melyet azután nem 
bírt visszakapni.4) A posták mindegyre jobban elzüllöttek. Mig azelőtt 
a kassai posta Bécsbe harmadnapra beérkezett, most alig hogy nyolczad-
napra tud bevergődni. A posták egyre pusztulnak az országnak tetemes 
kárára. A végvárak kapitányai (Schwarzenberg Adolf, Koháry Péter) is 
jelentették, hogy a postáknak se lovuk, se legényük nincsen és az 
ebből származható bajokért felelősséget nem vállalnak, egyúttal Paar 
Pompejust vádolták, hogy a postákat nem tartja rendben. Alárendeltjei 
szintén nyugtalankodtak, mivel ö azon pénz után, melyet a sajátjából 
fizetett ki, 6%-os kamatot szedett tőlük, folyamodnak tehát a kamarához, 
hogy e kamatokat a kamara fizesse meg Paarnak.5) 

Paar Pompejus végre is megunta a dolgot s a királyhoz folya-
modott, hogy őt az egyes posták fizetése aló! mentse föl, fizesse 
őket a kamara ezután közvetlenül; miután pedig erre választ nem ka-
pott, 1601. végével végleg lemondott a posták fizetésének további keze-
léséről.8) Lemondása azonban, úgy, mint annak idején atyjáé, nem 
fogadtatott el. Működött tehát tovább, a mint éppen lehetett, fölvett 
pénzt, ahol kapott,7) fizetéseket teljesített belőle, a mennyire tellett, 
alárendeltjeinek fizetéséből levonásokat eszközölt,8) számadást azonban 

0 Orsz. Levéltár, Ben. Res. 1597. máj. 8., júl. 11., 1598. jún. 11. és júl. 4. 
ä) U. o. Kamarai levelek 1590—1599. A. csomó: „Dasz sie sich erhaltenkhcn-

ncn und das Postwesen nicht stekhen bleibt." 
3) U. o. Ben. Res. 1598. szept. 22. „Prae omnibus aliis (excepto nostro et 

serenissimorum f ra t rum nostrorum demenso). 
4) U. o., Ben. Res. 1599. aug. 7., 1600. szépt. 7., 1603. aug. 15., 1604. 

május 19. 
5) U. o. Ben. Res. 1600. ápril 7., május 17., jún. 13., szept. 23., 1601, jan. 11. 
°) U. o. Ben. Res. 1600. szept. 23. és] Lymbus, XVII. század, 15. csomó. 

Ebben van a kamarának egy kimutatása a hátralékos fizetésekről, melyben e meg-
jegyzés fordul e lő : „ . . . usque finem anni 1601., quo nimirum tempore egr. dorn. 
Pompejus de Paar officium solutorium resignavit". 

' ) U. o., Ben. Res. 1602. május 27., melyben Paar Pompejus 1638 frt követe-
lése kiegyenlítésére a bécsi sóhivatalhoz utasíttatik. 

8) U. o. Kamarai levelek 1610—1619 E. csomó. 1612. ápril 11. kamarai ren-
delettel meghagyják, hogy Taxis Ferdinánd győri postamester örököseinek járandó-
ságaiból Taxis régebbi tar tozása törlesztésére levonásokat eszközöljön. 
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semmiről sem adott. A szegény posták megint mindegyre a felség-
hez folyamodtak, a ki mindannyiszor leirt a pozsonyi kamarához. Egy 
izben Carlo Magni bécsi udvari föpostamesterhez is folyamodtak, a ki a 
felségnek javaslatba hozta, hogy a panaszos posták az Illésházy-féle le-
foglalt vagyonból fizettessenek. Mátyás főherczeg azonban nem fogadta 
cl a javaslatot, hanem utasította a pozsonyi kamarát, hogy csak az e 
czélra kirendelt harminczadokból fizessék továbbra is a posták járandó-
ságait Paar Pompejus kezéhez.1) 

De Paar lemondása alkalmából a pozsonyi kamara számvevősége 
a hátrálékokról kimutatást készített,2) melyből a tartozásokon kivül az 
is látható, hogy a postamesterek ekkor csaknem kivétel nélkül németek 
voltak, ellenben a postalegénycket, mint jó lovasokat, a magyarok kö-
zül toborozták, amint ezt az ezen időből származó egyetlen magyar-
nyelvű postaokirat, a posták magyar esküformája is mutatja.3) 

A német postásokat nem nézték ugyan jó szemmel Magyarorszá-
gon, de mint a király emberei mégis kellő tiszteletben részesültek ; csak 
Bocskay István diadalmas fölkelése alatt nyilatkozott meg velük szemben 
az ellenszenv, részben azért is, mert hiszen a posták a hadakozó 
ellenfélnek fontos hirvivö és kémszolgálatokat tettek. Bocskay győzelmes 
hajdúi a német postamesterekkel rövidesen bántak el. A lőcsei és ko-
máromi postamesterektől például elvették a postalovakat,4) és ilyes do-
log bizonyára a többin is megesett. Legrosszabbul járt köztük Huber 
András kassai postamester, kinek a „házát elvötték töle, több németek 
házaival együtt és őt bujdosásba kergették". Házát később visszakapta 
ugyan, de a kiállott sanyaruságok testileg s vagyonilag annyira meg-
törték, hogy özvegyének „annyija se maradt, kivel tiszteségesen elte-
methette volna szegény ura testét".5) Hogy Bocskay a német posta-
mesterek helyett másokat helyezett volna be, annak nyomára nem akadtunk, 
valóbbszinü, hogy ő, az Erdélyben akkor és még azután is jó sokáig divolt 
magyar futárintézményt használta posta helyett és a királyi területe-
ken szervezett Paar-félc postát egészen felforgatta. 

A Bocskay-féle fölkelés lezajlása után számot kellett vetni a tény-
leges helyzettel. E végből kérdés intéztetett a pozsonyi kamarához6, 
mennyi hátrálék volt a posták fizetésében a „rebellió" elöltV, mennyi 

D Orsz. Levéltár. Ben. Res. 1604. jún. 25. 
2) U. o. Lymbus, XVII. század, 15. csomó. 
3) „Magyar kőzlekedésiigy" 1876. II. 299, Hilberth postatörténetében szó-

szerint felvéve. 
4) U. o., Ben. Res, 1601, márcz. 31. 
s) Tört. Tár, 1884. évf., 565. lap. 

Orsz. Levéltár, Ben. Res., 1607. május 31. és aug. 25. 
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lett ebből kifizetve? kiket kergettek el állomáshelyükről, kik maradtak 
meg helyükön ? kik tartottak meghatározott számú lovakat, kik nem ? 
Napirendro korültek ezen alkalommal a szenvedett károkért való kárté-
rítések is. így a király, Kramer Jakab lőcsei postamesternek, aki vá-
rosa részéről is követségbe járt Bécsben, kárainak Paar Pompejus 
utján való megtérítését elrendelte1) ; továbbá mindazon postamesterek-
nek, kiknek lovai elpusztultak 50—50 tallért rendelt kiszolgáltatni ló-
vásárlásra.2) 

Az 1610. márczius 4-én kelt királyi leirat a postákat ajonnan szer-
vezi. E szerint a. pozsonyi posta a négy kisebb postával : Cseklész, Cseszte 
(? Schattein), Vágujhely és Rippénynyel Paar Pompejusnak adományoztatik 
oly módon, „hogy ő azokat szorgalmasan ellássa, a király dolgait éjjel-
nappal pontosan továbbítsa, az udvari postamesterrel mindenben össze-
értsen és az összeköttetést pontosan tartsa fön" stb. Calgóczot Skia 
Miklós, Tapolcsányt és Lucsivnát Bohus Dániel, Zsámbokrétet, Veszteni-
czet és Priviyyét Leo György, Rudnói és Turócz-Zsámbokrétet Marco 
Antonio özvegye, Nolcsót Omulkus Joachim, Rózsahegyet Pertholdt Já-
nos, a kamara szolgája, Szent-Miklóst Reisinger Jakab, Hibbét Haas 
Jakab, Lőcsét és Kissóczot Hofer János György, Koritnát Kramer 
Jakab, Bertótot Schwabovvszky Márton, Kassát, három más postával, 
u. m. : Szinna, Vilmány és Taligával együtt Huber András fia, Ambrus, 
Kállót és Bátort Colombo Simon, Majthényt és Szathmárt Petroviczky 
András kapta.3) 

E nevek többnyire ugyanazok, melyek az előbb emiitett 1605-ikí 
hátrálék-kimutatásban előfordulnak ; a miből az látszik, hogy mégis 
legtöbben régi helyükön maradtak, illetve oda visszakerültek. 

A király 1610. június 27-én végül azt is meghagyta a kamará-
nak, hogy Paar Pompejussal számoljon össze. A pozsonyi posta szám-
vevőségének főnöke: Hermannus, 1611. ápril 11-én tette meg a kama-
rának erre vonatkozó jelentését..4) „Ismeretes" — úgymond a jelentés — 
„mennyi baja van a kamarának Paar Pompejus számadásaival, mert ámbár 
ezen számadások már gyakran tárgyaltattak, azokat letárgyalni és befejezni 
soha sem lehetett. Olyanok azok, mint valami hydra, melynek ha egyik fejét 
levágják, négy másik nő helyébe. Igen különféle helyekről vett fel pénzeket, 
nevezetesen : a kamara pénztári hivatalától, különféle harminczadosoktól, 

!) Nemzeti Muzeum kézirattára. „Ungar. Postwesen Documente", XVII. század. 
Fol. Germ., 944. Orsz. Levéltár, Kamarai levelek, 1610—1619, E. csomó, Kramer 
Jakab levele a kamarához. 

2) Orsz. Levéltár. Ben. Res., 1610. márcz. 11. és szept. 25. 
3) U. o., Ben. Res. 1610. márcz. 4. Postarum ordinatio. 
4) U. o. Kamarai levelek. 1610—1619 E. csomó. 
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a bécsi- és pozsonyi sóhivataloktól és az óvári harminczadhivataltól. 
Ezért számadása annyira kétes és gyanús, hogy már maga sem ismeri 
ki magát, a saját irását és nyugtáit sem ismeri meg. Hogy tehát vé-
gére járjunk a dolognak, e hó 9-én a számvevő-hivatalban Paar Pom-
pejussal összejöttem és úgy a fölvett, mint a kifizetett összegekről 
1596. június 1-étöl egész 1610. július végéig az ő jelenlétében és szeme-
láttára a számadásokat fölvettem, átvizsgáltam és utánaszámitottam. 
Minden nyugtáját elővettem, megmagyaráztam ; a rendkívüli lótartásokra 
vonatkozó kiadásokat szintén fölvettem, mert csak igy volt lehetséges 
mindezeknek egyszer már végére járni. Az eredmény az, hogy Paar 
Pompejusnak követelése ezen egész idő alatt összesen 13,248 forint 
89 dénár volt, erre kifizettetett neki összesen 14,424 forint 612/s dénár, 
ennélfogva 1175 forint 722/a dénárral többet vett fel, mint a mennyi 
járt volna neki. Ebből most már levonandó az az 1000 forint, amit ö 
adott kölcsön, ennélfogva még 175 frt 722/s dénárt kell visszafizetnie. 
Hogy pedig a dolog jövőre nézve ennyire össze ne zavarodjék, szüksé-
ges volna, ha Paar Pompejus számadásait ezentúl meghatározott idő-
közökben adná be." 

Paar Pompejus tehát — mint a jelentésből látható — jó lábon 
állott. A rendkívüli postákból is szép mellékjövedelme volt.1) Récse 
városában fekvő háza és szőleje tehermentességéért is folyamodott, de 
azt meg nem kapta.2) Legérdekesebb azonban az, hogy Magyarorszá-
gon szándékozott, mint magyar földesúr megtelepedni. A Hontmegyé-
ben fekvő Bagonya nemesi birtok ugyanis, Deresnyeky Gáspár magva-
szakadtával Dobó Istvánnak adományoztatott. Dobó halála után, 1603-
ban Paar Pompejus folyamodott a királyhoz, hogy miután az atyja által 
adott kölcsön után neki még 6000 forint jár, ennek törlesztéséül ado-
mányozza neki oda e nemesi birtokot a Báthon fekvő szabad curiá-
val együtt, vagy engedje meg, hogy legalább örök áron megvehesse, a 
többletet pedig fizessék neki vissza.8) 

E folyamodvány a figyelmet ismét ama régi 9000 forintos tarto-
zásra fordította,4) a kamara tehát felhívatott, hogy erről az ügyről fel-
világosítást adjon. Erre a kamara számvevősége kimutatást állított 

') Orsz. Levéltár, Ben. Res. 1608. ápr. 6. és 1600. május 6. Ilyen mel-
lékjövedelmei különben más postamestereknek is voltak. így Teuffel György kassai 
postamester LorántfTy Mihálynak Sárospatakra küldte az uralkodó leveleit és pedig 
magyar nyelven irott levél kíséretében ; ebben megjegyezvén, hogy „menedéket vá-
rok róla", azaz elismervényt. (Orsz. Levéltár, Lorántffy-lovelek. 1613. júl . 1.) 

2) U. o. Ben. Res. 1508. jan. 24. 
3) U. o. Ben. Res. 1603. febr. 27. 
*) U. o. Í604. május 19. és 1507. aug. 1. 
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össze, a mely szerint Paar Péter örökösei már 1604. június 20-án tel-
jesen ki lettek volna elégítve, sőt állítólag többet vettek föl, mint a mi 
nekik járt volna.1) 

A kamara számvevősége azonban tévedett, mert ez a tartozás 
legalább részben még továbbra is f'enállott. Paar Fiorapassa, Paar 
Péter egyik leánya, Kamper Mihály özvegye még 1613-ban is kéri 
ezen tartozásból az őt megillető részt, melynek kifizetése el is 
rendeltetett2); úgyszintén Paar Péter egy másik leánya: Rozina, Hölgyi 
Gáspárnak, az esztergomi érsekség jószágkormányzójának özvegye, a 
Hölgyi számadásában talált hiányokat ezen atyai örökségéből fizeti 
ki.3) Szóval ezen tartozás ekkor még nem volt tisztába hozva, tehát, 
midőn Paar Pompejus 1613-ban hirtelen meghalt, vagyoni viszonyait 
nagy rendetlenségben hagyta maga után. 

Két fia maradt : Antal és Ker. János, kikre a király, „tekintettel 
az apáik által tett szolgálatokra", nem is késett a pozsonyi postames-
terséget átruházni,4) de ők, mint pozsonyi postamesterek már tény-
leg nem működtek, mert kiskorúak lévén, sem a postamesterségnek nem 
tudtak megfelelni, sem az atyjuk halála után rendetlenségenb maradt 
vagyont rendezni nem voltak képesek. A zavar tetőpontját érte el 
akkor, midőn 5 postamester (összesen 12 postamesterség birtokosa) föl-
jelentést5) tett a kamaránál, hogy Paar Pompejus a nekik járó fizeté-
seket az 1612. év negyedik és az 1613-ik év első negyedére már föl-
vette, de őket ki nem fizette, hanem a pénzt saját czéljaira forditotta. 
Erre aztán Pozsony városa az elhalt Pompejusnak összes ingó és in-
gatlan vagyonát „a hivatala után járó számadások hiányai és a kama-
rának való mintegy 9000 forintnyi tartozása fejében" 1614. február 
20-án lefoglalta.6) 

Ezentúl a kamarának szóló fizetési meghagyásokon nem is fordul 
elő többé az a régi formula: „fizettessék Paar N. kezéhez", hanem a 

0 Orsz. Levéltár Kamarai levelek, 1600—1609 F. csomó. „ die 20. Junii 1604., 
quo plenarie et cum sui>erfluitate contentati sunt haeredes Paariani." 

2) U. o. Ben. Res. 1613. május 20. és 1616. jún. 1. 
3) U. o. Ben. Res. 1614. máj . 5. és nov. 15. 
4) U. o. Ben. Res. 1613. júl. 24. 
5) U. o. Kamarai levelek. 1610—1619. B. csomó. Aláirva : Georgius Leo Boi-

niciensis, Weszteniciensis et in Sambokrét ; Haeredes Marci Antonii Gaffor de Paar 
in Rudno et Thurócz.Sabokrek ; Joachim Omulkus Rosenbergcnsis in Nolzova et 
St.-Miklós ; Jacobus Kramer arendator Leuchoviensis et Kissendorf ( = Kissócz) necnon 
Koritnae, Martinus Schwabowsky in Bertholt veredarii inter Posonium et Cassoviam. 

6) U. o., Kamarai levelek. 1610—1619. B. csomó. Paria inhibitionis super 
universis bonis heredum Pompeji quondam a Paar coram sénat. Posoníensi 
instituta. 
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meghagyás közvetetlenül az illető postás nevére szól.1) Ezzel azonban a 
posták sorsa jobbra nem fordult, mert most már fizetést éppen sehonnan sem 
kaptak. Újból keserű kifakadásokkal teli panaszt emeltek tehát, a király 
előtt a pozsonyi kamara ellen, amely erről ilyen jelentést tett hetesi 
Pethe Lászlónak, a pozsonyi kamara Bécsben lakó elnökének,2) „Lám, 
— igy érvel a kamara — a postáknak van lovanként 8 rhénes forintjuk, 
a lovas-katonák ellenben, kik a felségért életöket teszik koczkára, meg-
elégszenek 4-gyel, holott a posták kényelmesen végzik teendőiket, sőt 
gyakran hivataluktól is távol maradnak. Ki az közülök, a ki egyedül 
a postasága után eszi kenyerét? A lőcsei Kramer Jakab egyszersmind 
harminczados is. A lucsivnai Bohus Dániel a thurdosini harminczadot 
birja s egyúttal 100 forint évi kegydijat is húz, amit maga fizet ki 
magának. A rózsahegyi Omulkus Joachim egyszersmind a Henckel Lá-
zár rézbányáinak felügyelője, biztos fizetéssel, azonfelül birja a veszte-
niczi postát is, sőt a nádor postácskáját is kezeli, tehát 4 olyan hivatala 
van, mely négy embert táplálhatna, de ez sem elég az egyetlen Omul-
kus éhségének. A pozsonyi Skia a gerencséri postát is bérli ; Leo nem 
is lakik a hivatal székhelyén és mégis úgy rendes, mint rendkívüli jö-
vedelmekben részesül és egyúttal Thurzó Szaniszló galgóczi birtokát 
is adminisztrálja. Midőn tehát a posták ennyi sok és nagy előnyben 
részesülnek, fizetésükért méltán szoríthatók rendre, mert gazdasá-
got is űznek, saját dolgaikat is végzik és a futárok béréből is kiveszik 
a részüket. Inkább arra volna szükség, hogy őket is, mint a harmincza-
dosokat évenkint, vagy a szükséghez képest többször megvizsgáltat-
nák, vájjon micsoda hiányok fordulnak elő e legnagyobb fontossággal 
biró hivatalukban, hogy gyorsabban és biztosabban hordják ő felsége, 
a kamara és más hivatalok leveleit stb." 

Ez hát az érem másik oldala ! Ez magyarázza meg, hogy voltak-
képesek a postamesterek megélni, mikor a kincstár néha 2 évig sem 
fizetett, és ha valamit kaptak is, a harniinczadosok rútul megcsalták, 
s daczára a szigorú királyi leiratoknak a kijelölt harminczadok jövedelmét 
gyakran nem a postáknak adták, hanem máshová fordították.3) A közönségtől 
befolyt jövedelem, mely egészen a postamestereké volt, az élénk leve-
lezés és postán való utazás mellett, mely már akkor is folyt, szintén 
hozzájárult ahhoz, hogy a postamesterek oly könnyedén még se hagy-

1) Orsz. Levéltár, Ben. Res. 1015. máj . 21. stb. 
2) U. o. Kamarai levelek. 1610—1610., E. csomó. 
3) U. o. Kamarai levelek. 1620—1620., B, csomó. Thurzó György nádor levele 

a pozsonyi kamarához, 1012. május 3-áról ; továbbá ugyanott Ben. Res. 1G15. febr, 
6. és 1617. febr. 15. 

Gazdaságtörténelmi Sze r.lc 1891). 0 
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ták ott hivatalukat, hanem fizetés nélkül is tovább szolgáltak s a 
meddig csak lehetett, kitartottak. 

Paar Pompejus fiai a pozsonyi postamesterséget koruknál fogva, 
de az atyjuk hagyatéka körül támadt rendetlenségek miatt sem tarthat-
ván meg, annak ellátása Skia Miklósra, mint helyettesre, az egyes posták 
fizetése pedig Leo György bajmóezi postamesterre, mint helyettes fizetőre 
bízatott, aki, ugy látszik, a panaszos postamesterek szóvivője volt s 
igy a kamarának nem csekély kellemetlenséget okozott, vagy, mint a 
kamara számvevősége irja róla „minden ok és szemérem nélkül a ne-
mes kamarát oly gyakran bevádolta az udvarnál".1) Leo azonban, mint 
a Nemzeti Muzeumban található számadásaiból látható, igen pontos 
ember volt, ki számadását mindenkor idejében nyújtotta be. Egyébiránt 
mind őt, mind Skiát mindig csak helyettesnek tekintették. 

A Paar-fiukat kisérte mindenki figyelemmel, mint atyjuk hivatalának 
jogszerinti örököseit. A kamara számvevősége 1616. nov. 2-án kelt jelen-
tésében felhozza, hogy miután PaarPompéjus legidősebb fia már eléggé 
fölserdült, atyja adósságainak rendezése végeit a kamarára meg volna 
idézendő.2) Úgyszintén, midőn 1617-ben a számvevőség a megsürge-
tendő hátralékokról tesz jelentést, a 15. pont alatt azt mondja: „Paar 
Antalnak meghagyandó volna, hogy atyja adósságait rendezze, száma-
dásait állítsa össze és tisztázza."3) 

Paar Antal azonban nem bírt e számadásokkal boldogulni és 
1619-ben a királyhoz intézett folyamodványában elpanaszolja, hogy a 
kamara öt atyja adósságai miatt, amelyekről semmit sem tud, bör-
tönnel fenyegeti, esedezik tehát, hogy atyja számadásainak felülvizsgá-

lására bizottságot küldjenek ki. 
E kérelmének a király helyt adott.4) Közbejött azonban a Bethlen 

Gábor erdélyi fejedelem által sikerrel viselt hadjárat s e miatt a kért 
felülvizsgálás csakis 1624-ben lön foganatosítva, s erről a kamarai szám-
vevőség 1624. júl. 6-án adta be jelentését,5) mely szerint a Paar-örö-
kösöknek még 3170 forint követelésük lett volna a kamarán. 

Bethlen Gábor 1619-ben egész Felső-Magyarországot — Pozsonyt 
is — elfoglalván, II. Ferdinánd legtöbb hive, ezek között a Paar-csa-
lád is, Bécsbe menekült. Bethlen győzelmei természetesen sem a po-
zsonyi, sem a többi magyarországi postát nem hagyták érintetlenül. 
Andaházy Lőrincz postamester irja Miticzky István rózsahegyi posta-

' ) Orsz. Levéltár, Kamarai levelek 1610—1619. E. csomó. 
2) U. o. Kamarai levelek. 1610—1619. B. csomó. 
8) U. o. Kamarai levelek 1610—1619. E. csomó. 

4) U. o. Ben. Res. 1619. január 9. 
6) U. o. Kamarai levelek. 1620—1629. A. csomó. 
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íhesterrol *), „hogy ö is, mint ő felségének többi postamestere és hive, 
kényszerítve volt a hűségesküt az erdélyi fejedelemnek letenni", s hogy 
öt a fejedelem szolgálatra, különösen futárok küldésére erőszakkal kény-
szeritette. A fejedelem főembere : Bélaváry, Beszterczebányán ki is 
adta a parancsot Bohus Dániel turdossini harminczadosnak, hogy an-
nak fejéhen öt rendesen fizessék, de eddig még egy batkát sein 
kapott. 

A Pozsony és Érsekújvár között fekvő 7 posta pedig a hadjárat 
alatt fenekestől fel lön forgatva és égetve. A háború után tehát a 
király elrendelte2) a kamarának, hogy e posták újból felállitandók és 
az azelőtti jövedelmekből tartandók fenn. A posták helyreállítására pe-
dig mindenekelőtt egyenkint 100 forintot fizessen a pozsonyi kamara 
az udvari föpostamester, Magni Jakab János kezeihez. 

Ez volt — a mint látszik — az első kísérlet arra nézve, hogy a 
magyarországi posták a bécsi föpostamesternek rendeltessenek alá. De a 
pozsonyi kamara sem hagyta annyiban, hanem megtette a felvilágosító 
előterjesztést a királynak. Föllépése meg is hozta a kivánt eredményt, 
mert az 1622. jún. 13-án kelt királyi leirat3) kimondja, hogy ezentúl 
„még a legcsekélyebb posta se adományoztassék, söt bérbe se adassék 
másnak, mint bizalmat érdemlő embernek, a kire ily fontos dolgo-
kat rá lehet bizni s mindig csak a kamara javaslatára, a kitöi itiggni 
fog." Mindezen dolgok feletti rendelkezés pedig mindig „a kamara 
ajánlatára és tanácsára történjék, ennélfogva minden alkalommal, min-
den a postát illető ügyben mindig a kamara tegyen előterjesztést Ö 
Felségéhez." 

Mint az eddig elmondottakból láthatjuk, Paar Pompejus halálával 
a Paar-családnak a pozsonyi postamesterségben való szereplése tényleg 
véget ért ; ők oda többé vissza nem tértek, söt nem is laklak többé 
Ma gy arországon .4) 

Paar Pompejus két fiáról : Antal és Ker. Jánosról többé említés nem 
fordul elő. Helyükbe a család stájer katholikus ágának leszármazottjai, 
kilt a Habsburg-ház szintén stájerországi ágának trónrakerültével, a 

!) Országos Levéltár, Kamarai levelek, 1620—1629. F, csomó. 
2) U. o, Benigna Resolutio 1621. jún . 12. 
3) U. o. Ben. Res. 1622. jún. 13. . . . idque semper cum Consilia et 

voto vestro, a quibus et dependentiam suam h a b e a n t — ut benigne volumus — con-» 
feratur , a tque omnis negotii huius disposino omnino suasó per Vosmodo fiat" . . . . 

4) Paa r Péter pozsonykülváros i házát még Paa r Pompejus is birta és Bor-
nemisza Is tván még 1629-ben folyamodott a kamarához , hogy azon házat , melyet 
Paar Pompe jus elhagyott és mely most a vá ros kezén van, a várostól vegyék el é9 
neki pos ta i czélolua adják át. U. o. Ben. Res. 1629. jó l . 21. 

9 * 
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bécsi császári udvarnál nagy befolyásra tettek szert és a bécsi ud-
vari főpostamesterséget csakhamar elnyerték,1) — vették át a családban 
a vezérszerepet. 1624-ben kapta meg Paar Kristóf János, most már 
báró (de Hardtberg et Grottenstein) és II. Ferdinánd király kamarása, 
azon királyi adománylevelet, mely őt az osztrák örökös tartományok-
ban tényleg, Magyarországon pedig névleg a posták hübérurává tette. 
Ebbéli joga azonban Magyarországon akkor és még sokáig csak 
papíron maradt, mert 1622 óta Bornemisza István volt már a pozsonyi 
postamester, ki hivatalát nem mint Paar alárendeltje, hanem ugyan-
azon minőségben és hatáskörrel vezette, mint maga Paar Péter és fiai.2) 

A Paar család új ága ezentúl minden igyekezetét arra irányozta, 
hogy a magyar posták is — a mi eddig csak kivételesen fordult elő, — 
nekik, mint bécsi udvari főpostamestereknek rendeltessenek alá ; és 
ezen iparkodásuk eleinte csak névleg, de közel száz évig tartó küzde-
lem után, a XVIII. század elején elvégre tényleg sikerült is. 

' ) Osztrák források szerint Paar János báró 1623-ban a bécsi udvari főposíá-
mesterségct s azzal együtt az összes osztrák örökös tartományok felett való főposta-
mesterséget Magni Jakabtól 15,000 arany-forintért és 5 hátas-lóért vette meg. 

2) Lásd a „Magyar gazdaságtörténelmi Szemle" 1897. I. és II. füzetében „Húsz 
év a magyar posta történetéből" czimü tanulmányomat. 



ADATOK. 

A SÓVÁRI SÓBÁNYA MEGVIZSGÁLÁSA 1643-ban. 

I. A vizsgáló biztosok utasítása. 

Instructio egregiis dominis Philippo Cheresnyei, administratori rei 
salnitrariae et Simoni Deblinger, tricesimatori Thokaiensis sacratissimae 
Gaesareae regiaeque Maiestatis ad inspectionem et revisionem salis 
fodinae Soówai'icnsis expoditis commissariis data. 

Mivel ö fölsége az mi kegyelmes urunk parancsolatjából az nemes 
posoni magyar camara nekünk azt intimálja, hogy az sóvári sóbányát, 
melyet ez elmúlt üdöben, úgymint in anno 1616, Istenben üdvözült 
boldog emlékezető Mátyás császár urunk ö fölsége az eperjesi város-
nak 25 esztendőig kegyelmesen conferálta volt, azon esztendők száma 
már kitelvén, bizonyos személyek által revidiáltassuk, azmint az ö 
fölsége magyar camarája leveléből bővebben megérthetni. Azért annak 
az sóbányának inspectióját és revisióját Cheresnyei Philep és Deblinger 
uramékra bíztuk ez következő rend szerint. 

1. Mindeneknek előtte commissarius uraimék az eperjesi várostól 
kérjék elő és producáltassák az inventáriumot, mely az sóbánya kézhöz-
adáskor conscribáltatott volt, mivel itt fel nem találhatni és annak 
párját vegyék. Abból kitetszik, mennyi sót és egyéb az bányához tar-
tozó eszközöket percipiáltanak az inventáláskor azon városbeliek. 

2. Annakutána Soóvárra menvén, az sóbányához tartozó gond-
viselőt és verwaltért, hasonlóképen az bányászokat és azoknak hutt-
mányát előlhivatván, megesküdtessék, hogy mindenekre, az kikre kér-
dettetnek, igazán megfelelnek és conscientiose bémondják, azok mellé 
adjungálván az Tokajból és Szendröből hozott bányákhoz értő sze-
mélyeket. 

3.. Az meglévén, bebocsátván az bányászmestereket és az huttmant, 
több bányászokkal együtt (ha kívántatik) és az commissarius uraim kö-
zül is valamelyik, bocsáttassanak be az schachtban és revideálják az 
bányát következendöképen : 

a) Eperjes városa az idő alatt, hogy az bányát birta, az bányát 
miképen miveltctte legyen, építette-é és nem pusztittatá-é ezalatt, 
avagy puszta félben nem hagyta-c? 
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b) Azon 25 esztendőkig mig birta az város, annak az sóbányának 
restaurálására mennyi költséget tött? 

c) Annak az bányának sójövedelme mennyire ment? 
d) Meglássák szorgalmatosan és megtudakozzák, hogy ha ez idő 

alatt uj só-vénákat kerestenek-é ? avagy csak az kész sót, kit akkor 
találtanak, mikor az sóbánya az eperjesieknek adatott, vágatták ki az 
bányából. 

e) Uj schachtot csináltanak-é ez üdö alatt, avagy nem? s arra 
mi költ? 

f ) Ha nincs uj schacht, csináltatnának-é mást és micsoda helyen, 
hogy könnyebben juthatnának az sóhoz, annak mélysíge hány ölre 
extendáltassék és mennyi költség menne reá ja? 

y) Bizonyosok-é benne, avagy aránzzák-e, hogy schachtot csinál-
tatván, bővebb sót tanálhatnának-é ? áérnek nem ienne-é fogyatkozása 
uj schacht miatt ? 

h) Mennyi bányász embert interteneáltanak az eperiesiek s annak 
micsoda fizetések volt és ha jövendőben többet tarthatnának-é ? 

4. Mindezeket rend szerint conscribálván, az officinát, akiben az 
aprólékos sót főzik, revideálják és végére menjenek : esztendőnként 
mennyi mázsát főzhetni és minthogy tonnácskában csinálják, egy tonná-
ban mennyi megyen és hogy adhatni el ? 

5. Minthogy az instructióban mindenek, azkik annak az sóbányá-
nak meglátására és revideálására szükségesek, nem exprimáitathatnak, 
im két rendbeli relatiót ad az ő fölsége camarája commissarius 
uraimék kezökhöz avégre, hogy azt diligenter megolvasván és ruminál-
ván, tanúságot vehessenek belőle, miként alkalmatosbban és jobb 
módjával procedálhassanak az revisió dolgából. 

6. Végezetre mindenekben véget érvén commissárius uraimék az 
megnevezett soóvári sóbányának mostani állapatját és meliorátiójának 
mivoltát s módját rend szerint Írásban foglalják, magok opinióját és 
tetszését is adjungálván, hogy mind ö fölségét s mind az nemes 
camarát voltaképen informálhassuk felőle. A relátiót peniglen scríp-
totenus sub sigillis ot manuum propriaruni subscriptionibus praesentálják 
minékünk. 

Caetera fidei et industriae eorumdem dominorum comissariorum 
committuntur. Actum Casso viae, die 9. Februarii anno 1643. 

Emericus Mosdosy s. k, Stephanies Duka. 
(P. H.) (P. H.) 

I I . A vizsgáló biztosok jelentése. 

Anno 1643, die 10 Februarii. Az nemes szepesi camarátul, úgymint 
nemzetes Mosdosi Imre és Duka István uraiméktul az soóvári sóbányá-
nak inquisitiójára és inventálására, melyet császár urunk ő Felsége az 
nemes Eperjes városának Botskay ideiben való hűséges szenvedésekért, 
állhatatosságokért és kárvallásokért adott volt 25 esztendeig, bocsátat-
tunk mi az specificált sóaknának revisiójára : úgymint Cseresnyey Fülöp 
alias Kerspek, ö felsége felső-magyarországi salétrom - inspectera, 
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Deblinger Simon tokaji harminczados, mellénk adjungálván Valentinas 
Polonit ő felsége tokaji annonariusát Adamum Grinstaint ennek előtte 
való fekete-bányai provisorát és 3 ö felsége szenderei német vitézit, 
kik ideiben föbányászok voltak ; bizonyos instructiót adván az nemes 
camara elönkben, a sóaknának külső, de kiváltképen belső állapotját 
diligenter ad oculatam vévén és mindeneket annotálván relatiónkban 
sub sigillo nostro et manu propria ez ő felsége camarájának beadunk, 
melyet instructiónk szerint meg is cselekedtünk azmint következik. 

1. Elsőben megeskettetvén az hutmánt egynebányad magával az 
öreg értelmes bányászokkal : hogy valamit, az ő felsége hasznára volna, 
megjelentenék, és azmi kárára, azt el nem titkolnák és úgy bocsáttatta-
nak az mieinkkel az bányában. Informáltattunk az hutmántul Andreas 
Gzeltncrtül, hogy azmikor császár urunk ö felsége az aknát az eperjesi 
városnak adta volna, akkor az mélységben, azhol a só vágatott, vulgo 
kürti az felső schatnál, azhol a sót felvonszák igen hátra volt az érez, 
avagy a so, mely eleitül fogvánt igen kivágatott és a nagy fáradtságnak 
miatta, hasonlóképen az gonosz dér miatt ott hagyattattanak. 

2. Hogy az akna el ne hagyattassék, igyekeztenek tovább az dolog-
ban procedálni. Annak okáért egy zinként azaz az mélységre 14 ölig 
alább mentenek az aknában, az éreznek avagy sónak keresésére, kiben 
nem haszontalanul munkálkodlanak, hanem jó sóra találtanak és mostan is 
vagyon alkalmason kivágatott és mostan azon nem tartatnak bányászok, 
mindazonáltal minden kár nélkül haszonnal épittettethetik, avagy vá-
gattalhatik. 

3. Item azhol 75 ölre kötélen leereszkednek az aknában, kit az 
fösehahtnak neveznek, ott vagyon egy zink vulgo stolwant, 100 ölig 
általvágván, reménység alatt, azhol alkalmas sóra találtanak éjszakra, 
melyben mostan 11 legény munkálkodik, helylyel-helylyel tiszta sót ta-
láltanak. Az földes sót kivonván, itten az napvilágon, pörölylyel elválaszt-
ván az földet a sótul és az földesét kádokban töltvén vízre, azt kifőzik 
és tonnába verik. Ezen specificált darab akna, helylyel, fábul való épitést, 
támaszokat és foglaló fákat is kiván, ide igen messzére kell vontatni 
az schathoz azaz az kijövő, avagy kihozó helyhez. 

4. Vagyon az aknában egy általlyukasztás, azhol az víz vagyon 
az mélységben, azon vizi zinktul az középső zinkhez alá 30 ölig, az 
gonosz dér miatt, mely azáltal vétettetett ki és azvégre kellett öszve-
lyukasztani az két mélységet, vulgo zinket. 

5. Viszont vagyon azon általlyukasztásban sónak reménysége, jó 
érczet hogy találnának, azon müvei egy bányász, mely éjszakra mun-
kálkodik, de igen távul vagyon az schahttul. 

6. Az középső részében az aknának vagyon egy zink, 20 öl mély-
ségre, azon vagyon egy kézzel tekerő csiga, éjszakra alkalmas érez, 
avagy só találtatott ; mostan müveinek egy helyben vulgo kürn, délre 
láttatik részenként tiszta só fekésében, avagy az erekben, az földes sót 
deportáltatják az főző hutához. 

7. Felül specificált zinken, vulgo mélységen alul vagyon még egy 
zink, 5 öl mélységre éjszakra szép sóra találtak helyenként, az földdel 
egyelitelt sót az főző hutához szállíttatják. Ezen zink az legmélyebb, 
igen messzére kell a sót kivonni és az napvilágra hozni, kevés gyámollal 
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építik. Az felső és alsó mezeiben vulgó kürn 11 bányász munkálkodik. 
Az eompaszom szerint 6 órára igen kivágattatott, kiben igen erős köre 
találtanak. Azmikor azt elrontották, vizet aránzottak és esmértenek, 
melynek félelme miatt és jövendő kárnak eltávoztatásáért, hogy az viz-
nek forrása ne erősíttessék, elhagyattatott. 

8. Item az régi stoln avagy schlackt, azki csak köbül és haszon-
talan földbül áll és az bányát tartja a felső mezőben, scilicet az zinkek, 
avagy mélységek fölött, azhol az bányászok müveinek, az, jó épületben 
tartatik, az gonosz áérnek miatta — az vizi schaht felől. 

Ez az aknának mostani mindennemű állapotjában való alkalma-
tossági. Következik immár az egész bányának alkalmatossága és sub-
stantiája az nemes camarának instructiója szerint. 

1. Referáltatik mi általunk, hogy az régi sóvágó-helyek, az felső 
mezőben vulgo Jcürn, azmint felől is speciíicáltatott, teljességesen el-
hagyatának az munkábul, beszakadoztanak és az helyei, haszontalan 
földdel töltettenek be. Ellenben 39 ölre szállíttatott mélyebben, azkiben 
szép sóoreket találtanak, igen kivágatott, mivel szorgalmatosan műveitet-
tetett, de nagy költséggel hozatik ki az só az schahtnak távulléte miatt. 

2. Azmi expensa az épületekre az idötül fogvást költ, miólta az 
Eperjes városa az aknát birja, úgymint 27 esztendő alatt, sok idő kí-
vántatnék annak végben való vitelére sok rendbeli rátiókbúl kikeresni. 
Mivel az tisztek és gondviselők igen elholtak ; azért relatiónk mellett 
beadott seriesbüP) 6 hét alatt az bányászoknak kinek-kinek fizetése 
mennyire extendáltatik, megmutatja esztendeig mi kellett az munkásokra. 

3. Ez idő alatt, miólla az Eperjes városa bírja micsoda haszna 
lehetett mind az aknánalc, s mind az sófözö hutának, azt, sem az hut-
mány, sem az régi bányászok nem tudhatják. 

4. Hasonlóképen hogy ha az idő alatt uj schaht készéttetett-é 
avagy nem ? erre mi egyébképen relátiót nem tehetünk, hanem azmint 
felöl kitetszik : stolwant, általlyukasztások és mélységben való sülyesz-
tések épéttetenek, de ujonan schacht, azaz bejáró hely, avagy akna 
nem készéttetett. 

5. Azmennyire mi eszünkben vehettük és az mellénk adjungáltatott 
személyektől informáltattunk, hasznosnak ítélnénk új schahtot készéttetni 
és szállítani, mivel az mostani schahthoz igen messzére vontatik az só 
és az apró művesnek béri, úgymint: az csiga-tekerö, taliga-tolyó és az 
kötéltartókra sok haszontalan költség kell; az gonosz szél avagy áér az 
mostani schahttal correspondeálna és kijüvetele büségesbben lehetne és 
igy, sok ideig való hasznos akna lehetne, az megirt okokbúl. 

6. Ezben is némely emberektül bizonyosan, de igen titokban és 
félelem alatt informáltattunk, hogy az sóvári földesúr, úgymint Soo's 
János uram kertben akarván egy kutat ásni és mikor egy kevéssé az 
mélységre jutottanak volna, nem vizre, hanem tiszta sóra találtanak. Ezt 
meglátván, az ásott vermet mindjárt bétöltetlenek, tartván attui, ha eszek-
ben veszik, azt kerttel együtt elfoglalják. Az aknában belől is az compassom 
és az erek, mind azon helyre szolgálnak, igy jobb és hasznosbb helyben 
nem ítéltetett sohul uj aknát, avagy schalltot építeni mint azon kertben, 

*) Lásd III. alatt. 
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7. Azmely tölgyerdö az sóbányához való volt és mostan is vagyon, 
az, az nemes emberek szolgáitul annyira elvesztegettetett és kiosztatfatott, 
hogy igen kevés fa vagyon rajta, azhol azelőtt határa volt is elpusztí-
tották, ott már szántnak, vetnek és kevés fa vagyon, éppen az, kit 
avagy meg nem hántottak, égettek és vagdaltak volna, arra nézve, hogy 
elveszthessék az erdőt és szántóföldeket csinálhassanak az helyén ; mely 
nagy kárára vagyon az sóbányának, mivel messze földrül és nagy költ-
séggel kell más messzére való erdőkrül, az aknához való épületre és 
az sófőzésre való fát hozatni. 

8. Az Eperjes városa, speeificált aknát az sófőző hutával együtt, 
egyik concivis atyjokfioknak Mihálykó János uramnak árendában adták 
400 forintban esztendeig, azkinek nem kicsin búsulása vagyon, hogy 
Lengyelországbúi kihozzák ide a sót és azmiatt nincsen semmi keleti az 
sóvári sóknak. Erre nézve káros, mert folyása szerint, mint az sónak 
keleti, mely okra nézve szükséges volna az idegen országbeli sót, azmint 
azelőtt is volt, kihozni megtiltani, hogy mikor ö felsége kezéhez venné 
az aknát, lenne jobb haszon benne. 

Azmi pedig az aknához való eszközöket illeti, azkik az napvilágon 
valának, úgymint : az gépely, az bányászok lakóhelyei, sóföző huta, bá-
nyászok műszerei és ahhoz való eszközök : azokat ezen relatiónkhoz 
series szerint invculáriumban*) béadtuk. Melynek nagyobb bizonyságára 
ez relatiónkat kezünk Írásával és pecsétünkkel megerősitettük. Datum 
Epperjesini, anno et die ut supra. (P. H.) Philip Kerspeck, alias Cseresnyey 
m. p. (P. H.) Simon Deblinger m. p. 

111. Az soóvári sóbányászok száma és ti heti fizetése. 

Az Hutlman : Czeltner András 
6 heti fizetése tészen . . . . . . 11. 21 „ 

Amellett szabad fája jár. 
Bartl Ritter fl. 15 „ 
Hans Martin . . . . . . fl. 14 „ 50. 
Macz Tischler.. fl. 14 „ 50. 
Hans Mauer . . . . . . fl. 14 „ 50. 
Hans Pergman ... fl. 16 „ 76. 
Hans Risch ... fl. 14 „ 50. 
Griger Perkmann.. .. . . . ... . il. 17. 
Jacob Mattcrna . . . . . . fl. 14 ,, 50. 
Hans Baron fl. 14 „ 50. 
Gregor Schneider ... fl. 14 „ 50. 
Adam Genert .. . . . . . . .. . fl. 16. „ 
Michael Sallay fl. 14 „ 50. 
Peter Wenczel fl. 14 „ 50. 
Georg Schim- ... fl. 16. 
Merten Schwarcz... ... ... il. 16. 
Georg Rau fl. 16. 
Hans László fl. 14 „ 50. 

*) Lásd IV. alatt. 
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Andres Zipser - - fl- 1 4 » 50. 
Melchior Czelter Kowácz • fl- 20. 
Matthes Demian — „ fl- IC-
Merten Czelter - — fl- 14 „ 50. 
Tobias Ritter s ó f ő z ö - - — fl- 16 „ 
Matthes Schmid sófőző . . . . . . ... - — fl. 16 „ 50. 
Michael Klein - — 11- 15. 
Jacob Weber fl- 16. 
Andreas Spinder - fl- 12. 
Michel Feidl fl- 14. 
Peter Koltner - fl- 14-
Walten Czebner . . . ... — fl- 14. 
Stenczel Keltner . . . — — A- H-
Merten Ochs — A- 12 „ 50. 
Sebestian Föjér ... — — A- H-
Woyczek Garbusck . . . , - fl- 12. 
Hans Resefsky - — — fl- 10 „ 50. 
Peter Bayratt - — - - — — A- 10-
Markus Keller. . . fl- 12. 
Jakob Benko - - A- H-
Bartel Spanner — - fl- 14-
Hans Tischler . . - fl- 12. 
Michel Pollak . . . - A- 8 » 60. 
Jaspek Buttko . . . . . . fl- 8 „ 60. 
Andreas Kislingh - — — fl- 9 » 50. 
Martin Stertliczky . . . - fl- 9 » 60. 
Augustin Prechhofingh fl- 6 „ 50. 
Balas Hochtinsky.. fl- 9 „ 10, 
Michel Ptachik - - fl. 9 „ 60. 
Caspar Schenoczky — A- 4 „ 70. 
Wallag Drundowsky fl- 5 „ 55. 
Christoph Gerner - - — — A- 6 „ 50. 

A számtartó deáknak esztendei fize-
tése is vagyon, és azonkivöl 
6 hétre jár neki J - fl. 6. 

Az prédicátornak... . . . — — — — A- 6-
Oskolamesternek - fl- 1 » 44. 

Ez fizetésen kivöl az bányára kivöl-belöl való és küiömb-külömb-
féle épületekre, ahhoz való eszközökre, szerszámokra nem kicsiny költ-
ség megyen. 

Summa az bányászok 6 heti fizetésének facit fi. 595 den. 25, 
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IV. A sóbánya 1016. és 164'f. évi leltára. 

I n v e n t a t i o 
s a l i s f o d i n a e S o w w a r i e n s i s s e q u i t u r in h u n e m o d u m. 

A n n o 1616, d i e 26. No vem- A n n o 1643, d i e 10. F e b r u a -
b r i s in a s s i g n a t i o n e c i v i - r i i p e r c o m m i s s a r i o s s u -
t a t i E p p e r i e s c o n s c r i p - p r a d i c t o s r e v i s u m e t in-

t u m . v e n t a t ù m. 

Az f e l s ő g é p e l y b e n . 

Az gépéig, azhol az csigakerék 
vagyon, újonnan sindelyeztetett, 
és deszkáztatott környüsköről. 

Az sóakna felett való házaknak 
félfedele napnyugot felöl éppen 
újonnan sindelyeztetett, másfelé 
imitt-amott fódoztatott. 

Egy csigakerék minden hozzá-
tartozó szerszámával. 

Az csigán 2 kötél, egyik ken-
derkötél, az másik hárskötél. 

Az sókamarában egy uj s sing-
hez való hárskötél. 

Az sókamarának az padján : 
2 ó hárskötél, 1 ó kenderkötél 
schachthoz való. 

Melyet mostan is újonnan épi-
tettenek meg, azmint megjártuk 
és ad oculatam vettük. 

Ezt is tavai újonnan sindelyez-
tették meg. 

Mely most is épen megvagyon. 

Mostan 2 uj hárskötél vagyon; 
ezenkévöl is 3 hárskötél vagyon, 
azki még miiben nem forgott. 

Azok, úgymint letötl kötelek 
elrothadtak, és más ollyan rosszak 
vadnak helyette. 

U g y a n a z o n a g é p e l y b e n v a g y o n . 

Az huthnan háza. 
Abban körnvöskörül 

székek. 
Egy kemcncze. 
Két üveg ablak. 
Egy kis asztal. 

Faggyúnak való kamara. 
Ismég más kamorácska az hutt-

man házához pitvarával együtt. 

Épen megvagyon. 
vadnak Ezek is megvadnak. 

Az mostan új. 
Jelen épen vadnak. 
Ez helyett örög asztal vagyon. 

M e l l e t t e : 

Ez is jól vagyon. 
Ez is helyben vagyon. 
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Másfelöl is vagyon két sóka-
mora de tapasztatlan. 

Az egyik sókamarában vagyon 
2 vas mázsamérték. 

Ez mellett fél vas mázsa. 
Egy réz fertálymázsa, mely 

megtört. 
Egy vas fél fertály. 

Ezek épek, és meg is vagyon 
tapasztva. 

Ezek mind megvannak és eze-
ken kévől vasas lánczokkal fel-
építtetett mérték. 

Az h u t t m a n h á z á n a k e l l e n é b e n . 

Ugyan egy uj ház derék, de 
semmi héjazatja nincsen, tapasz-
tatlan is. 

Hozzá való sindely benne va-
gyon 200Ü. 

Ez alatt vagyon egy pincze, 
fából csináltatott. 

Egy köszörökő. 

Mostan ez tapasztott, és egy-
szersmind héjazattattott is. 

Ezen sindelylyel födeleit, kihez 
szeget adtak és az ácsoknak is 
íizettenek. 

Mely hitvány szabású. 

Meg vagyon. 

U g y a n a z o n g é p e l y h á z b a n v a g y o n . 

Két öreg vizvonó borzsák, egyéb 
hozzávaló szerszámmal. 

Öt sóvonó borzsák. 
Öt emberre való hám, kötelek-

kel és minden szerszámával. 
Két sóvonó új kötelek. 

Mostan 4 vagyon, az ketteje 
igen örög. 

Mostan csak 4 vagyon. 
Ezféle 4 új vagyon, az régi egy. 

Ezek mind megvannak és újak. 

Az s c h a c h t , k i t C s á s z á r - s c h a t n a k h í n a k . 

Ez fél szerint vagyon, egyne-
hány helyen fódozást és épétést 
kéván. 

Az zinkek benne, az bányában 
jók, de kevés sóra mutatnak 
mostan. 

Vagyon az mellett egy vizvető 
csatorna. 

Mostan jó. 

Ezek is jól vannak. 

B e n n a z b á n y á b a n v a g y o n . 

Bányavas 37. 
Pack 77. 
Handfeiszel 7. 
Öreg és kicsin puska 6. 

Mostan is vagyon M . . . 6. 
» n » • • • 73. 
» n „ . . . 6 . 

8 
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Fürész í. Mostan is vagyon JH£... 1. 
Szekercze 6. „ „ „ ... 7. 
Foglaló vas 2. „ „ 3. 
Tisztító vas 3. „ „ „ . . . 3. 
Vasszeg 24. „ „ „ . . . 18. 
Plècz 9 bokor.*) „ „ . . . 16. 
Egy vasrúd. „ „ » . . . 4. 
Karacza 7. „ . . . . . . . . . . . 8. 
Irtó kapa 1. „ „ „ . . . 1. 
Tekenyő 14. „ „ „ . . . 12. 
Taliga 15. „ „ „ . . . 15. 
Vas csákány 1. „ „ „ . . . 3. 

Bárd . „ . . . 1. 
Schadhammer „ . . . 1. 

Az f e l s ő g é p e l y h á z f e l ő l . 

Azon vagyon egy kenderkötél, Mostani ó kötelek vannak rajta. 

ablakkal, kemencze is vagyon 

*) T. i. pár, 

A l s ó g é p e 1 y. 

Az schacht, kit Faigel-schacht- Megvagyon. 
nah hinak ; vagyon az mellett egy 
vizvető csiga. 

Azon vagyon egy kenderkötél, Mostani ó kötelek vannak 
egy hárskötél, kik nem újak 

Az végén vagyon mind az ket- Ez szerint vagyon, 
tőnek láncza. 

Két fa-csigakerék vasazott, ezen- Ez is ezenképen vagyon, 
körül való szerszámmal egye-
temben. 

U g y a n a b b a n a z g é p e l y b e n . 

Vagyon egy prófont-ház. Ez is helyben vagyon. 
Abban 4 üveg ablak. Ez mind újonnan épittetei 

ablakkal, kemencze is v 
benne. 

Ezen házban egy csapszék, két Most is annyi vagyon, 
öreg csap ló Icapja. 

Kemencze nincsen benne. Mostan vagyon. 
Székek környűskürül. Megvannak. Egy öreg élé 

láda. 
Deáknak való házacska. Ez is újonnan épittclett 

lakkal. 



120t 

Abbàn egy üveg ablak. 
Mellette egy prófont-kamora. 

Abban egy üveg ablak. 
Az gépelynek héazatja hitvány 

szabású, de egynehány helyen 
újonnan fódoztatott. 

Kettő vagyon. 
Melyből az fölőlspecificált szobá 

öregbittetett.. 

Ez most épen vagyon, minde-
nütt jó. 

Az h e v é r - h á z b a n . 

Székek vadnak környösköröl. 
Két üveg ablak. 
Egy kemencze, kit az heverek 

magok csináltanak. Két asztal, 
két zöld ráma. Az héazatja jó. 

Most is igy találtatik. 
Mostan 3 vagyon. 
Asztal, egyik az alatt, az másik 

a fölső házban vagyon. Az rámák 
megvannak. Az egyik szoba mind 
uj, benne két karszék, egy közszék. 

Az k o v á c s 

Vagyon egy kovács-kölcz. 
Egy öreg vasfogó. 
Egy közép verő. 
Egy kicsin verő. 
Egy nagy vas ülkö, azki most 

az alsó sófőző hutában vagyon. 
Két szegverö üllő. 

ü h e 1 y b e n. 

Megvagyon. 
Megvagyon. 
Megvagyon. 
Megvagyon. 
Most is ott vagyon. 

Csak egy vagyon. Ezeken kivül 
vagyon : 

Két öreg verő. 
Lyukasztó verő M.. . . 5. 
Sínszeg fejező M. . . 1. 
Laposszeg fejező . . . . . M . . . . 1. 
Léczszeg fejező . . . . . . M . . . . 1. 
Patkószeg fejező J i . . . 1. 
Szegvonó fogó M . . A. 
Ellenző vas M.... 1. 
Nagl-placz vashasitó... M... .2. 
Egy öreg porczcl M.... 1. 
Span-ring M.. . .5. 
Egy körcz-hegyezö M.. .. 1. 
Egy koch-nyárs M.... 1. 
Egy horgas-verő idest : Erte 

hammer. 
Lyukasztó karika \l... 1. 
Vasmérték (?). M.. .1. 
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Áz m ű h e l y e l ő t t e 

Égy kaloda. Mostan az hevér háza előtt va-
gyon új. 

Ez m e l l e t t v a g y o n 

Az Faigel-schacht vizvetővel. Ez is megvagyon. 

U g y a n o t t a z s c h a c h t e l ő t t . 

Egy kis szoba, kiben kovács 
lakik. 

Azon belől egy kamarácska. Ezek megvadnak. 

Az i s t á l l ó b a n 

Vagyon két váló. Megvagyon. 
Négy ló. Megvagyon. 
Négy hám. Megvagyon. 
Egy nyereg. Megvagyon. 
Három zabos láda. Megvagyon ketteje. 
Egy élésláda. Az is megvagyon. 

E n n e k e l l e n é b e n 

Vagyon más deszkázatott uj is- Most is megvagyon. 
tál ló. 

A z o n k é v ü l v a g y o n 

Egy Valios szekér, só hordani Ez is megvagyon. 
való. 

Más lajtrás szekér éppen. Ez is megvagyon. 

U j é p ü l e t e k , k i k e t D a r ó c z y F e r e n e z ú j o n n a n c s i n á l -
t a t o t t . 

Egy öreg ház, az prófontház ; és hevérház mellett újonnan épüt-
tetett két rendre. 

Az a l s ó h á z a k . 

Az prófontház mellett egy szoba szaka(do)zolt, 
Ebben az szobában egy zöld kályhás új kemencze lábaival egygyütl. 
Abban vagyon egy rézfazék, székek környüskürül. 
Egy fekete asztal, kinek fia nagyon pléhes. 
Három üvegablak. 
Egy ajtó pléhivel és kulcsával. 
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E n n e k a z h á z n a k e l l e n é b e n 

Más deszkázott szoba vagyon. 
Egy zöld kályhás kemencze aljával együtt. 
Környüskörül asztalgyártónak való deszkák, vagy székek műhely-

nek való. Két üvegablak. 
Egy pléhes ajtó. 
Ez két szoba között egy konyha. 
Ezek az házak mindenképen készek. 

A prófontház mellett való szobának fölötle vagyon egy öntött ház 
vagy szoba, székek nélkül. 

Azon egy pléhes ajtó kulcsával egygyütt. 
Vagyon egy zöld új kemencze. 
Három üvegablak. 
Az ház előtt egy pitvar. 
Abból nyilik egy folyosó árnyékszékre való. 
Azon egy ajtó pléh nélkül. 
Ezen pitvarból megyen két rend grádics alá, felöl deszkával be-

csináltatott két kémény fából. 

Az f e l s ő h á z a k . 

Az m e g i r t s z o b a e l l e n é b e n 

Vagyon más öntött szoba kemencze nélkül. 
Abban két öreg czifra- és egy középső üvegablak. 
Az egész háznak fölötte vagyon öntött pad. 
A ház héja új, jó. 

F ö l s ő ú j s ó f ö z ő ö r e g h u t a , 

Ezt újonnan két héjázatra épi- Ezen épület ezelőtt 2 héjazat 
tette Daróczy uram ö nagysága ; alatt volt, mostan 6 héjazat va-
közepében vagyon egy csatorna, gyon rajta, 
tapasztott, de nincs semmi benne, 
sót sem főztenek abban. 

K ö v e t k e z i k a z a l s ó s ó f ö z ő r é g i h u t a . 

Annak az épületi, feli-részint Azon helyen semmi sincsen; 
Mivel annak eszközei az felső 
hutához vitettenek. Mert azki az-
előtt az alsó hutákban voltanak, 
most az felsőbe vadnak, azmint 
következik : 

vagyon. 
Egy szoba kemencze nélkül. 
Az mellett egy kamora fő sót 

(főtt sót?) tartani való. 
Egy csötör. 
Fél csőtör. 
Egy garasos famérték. 
Egy lakat. 
Két új seffel. 

Azelőtt szoba kemencze nélkül 
voll, most szép szoba, rajta ké-
vülfútö kemenczével. 

Ott alatt volt egy hitvány só-



Nyolcz öreg kád, melyek só-
vizzel teli vadnak. 

Egy öreg négyszegletű vasüst, 
kiben sót főznek, foldoztatott ; az 
kemencze, azkin áll ujondan ba-
toztatott (padoztatot ?) és vasaz-
tatott. 

Az üst hat vasforgón függ. 
Egy vasas tekenyő. 
Egy vas Jcaracsa vagy szénvonó. 
Egy vas villa. 
Kis karacz kettő vagy kapa. 
Két vizmeritö. 
Egy taliga. 
Két kapa. 
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tartó kamara. Most az helyett va-
gyon 2 nagy Öreg sókomora jó 
épületben. 

Az felső épületben vagyon két 
ásott tó, két rész szevárványával 
egygyütt. 

Két nagy öreg sóföző vasüst, 
négyszegű, 6 vashorgon függő. 
Az egyik ujdon uj, nem is főztek 
benne, az másik is még ép és 
fódoztatlan. 

Tizenhárom nagy öreg ká-
dok, teljesek sóvizzel ; egy vasas 
teknyö. 

Négy sóvonó vas-kapa. Négy só-
hányó lapát. Egy öreg pöröly. Há-
rom toló taliga. 

Két csötert, egy fél csőtert. 
Egy garasos mérő. 
Egy nagykerekü taliga, azkin 

fát hordanak. 
Az egyik szivárvány felett, az 

aljától fogvánt, az félig házacska 
vagyon, elegendő uj csatornákkal 
megkörnyékeztetvén. 

Ezeknek felette, tartozik ehhez az sóujvári sóbányához egy ke-
rekded örög tölgyfa-(erdő) Erdőfalva felöl, ki nem messze vagyon az 
sóbányától, kit nem kell engedni, hogy valaki pusztítsa vagy károsítsa, 
semmiképpen akármi módon, mert ő fölségének és az bányának nagy 
fogyatkozásra volna. 

Az mellett a sóbányákról vadnak az bányához tartozandó egyne-
hány kertek : annak fölötte rétek, az gépelynek felöl környűskörül. 

Atque sic ex commissione sacratissimae Caesareae regiaeque 
maiestatis camerae Scepusiensis expediti inventabamus die decima Feb-
ruarii, anno MDCXL1II. Actum Epperies die duodecima Februarii, anno 
suprascripto. 

Philippus Chresney m. p. (L. S.) Simon Dehlinger m. p. (L. S.) 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályában „Inslructiones No. 42" alatt. 

Ga2()a?á£lörlcnctmi Szomlc 1899. 10 
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UTASÍTÁS NOVI URADALOM ÉS KIKÖTŐ TISZTTARTÓJA RÉSZÉRE 
1675-BÖL. 

(Az eredeti szöveg.) 

Die 1. Janiiarii 1675. 
Instructio officialis Noviensis 

Christophori Gnad. 
1. Deum timebit, veritatem, 

sobrietatem, ac fidelitatem suae 
sacratissimae majestati, inclytae 
camerae Hungaricae amabit, prae-
stabitque dependentiam ab ad-
ministratore Buccarensi habendo, 
mandatis ac commissionibus eius-
dem oblemperabit. Quietantias 
ad dandas suas îuturas rationes 
tarn in extradendis quam in per-
cipiendis rebus sedule conquirendo 
servabit. 

2. Concreditur ipsi bonum 
Novi, quod iuxta urbárium penes 
se relictum gubernabit, consuetis 
temporibus reditus seu proventus 
dicti boni exigendo, nec permit-
tendo ut restantiae crescant, sed 
ita exigantur, quae in rerum na-
tura sunt, ut penes dandas 
rationes possint in introitum poni, 
et non amplius in exiturn deduci. 
Economiam dominii circa vineas, 
agros, prata, atque ammalia ita 
administrabit, ut sua quaeque 
temporibus aptis ac consuetis 
elaborentur, recolantur, ac pro-
videantur. Solus praesens íuturus 
laboribus. Villám seu maier do-
minii, a Noviensibus, tempore 
conlusionis destructum, per eos-
dem Novienses reparare iaciat. 
Reliqua servando, et custodiendo 
prout urbárium demandai. 

3. Ultro concreditur ipsi portus, 
cuius optimam curam geret. Ligna 
inutilia non coemet, neque ultra 
taxam ordinariam persolvet, in-
dustriando se, ut in persolutione 
dictorum Iignorimi, victualia pro 

(Magyar lordítása szabadon.) 

1675. január 1-én. 
Gnad Kristóf\ novi-i tiszttartó 

utasítása. 
1. Istent tisztelje, az ö lelsége 

és a magyar Tcamara iránt igazsá-
gos, józan és hűséges legyen s 
közvetlenül Buccari jószágkor-
mányzóságától íüggvén, annak 
parancsait, és megbízásait telje-
sítse. A kiadott és bevett dolgok-
ról szóló nyugtáit jövendő szám-
adására összegyűjtse ós megtartsa. 

2. Reá van bizva Novi jószág, 
melyet a nála hagyott urbárium 
szerint log igazgatni. Annak jö-
vedelmeit a szokott időben hajtsa 
be s meg ne tűrje, hogy a 
hátralék íelszaporodjék, hanem 
azokat a dolog természetéből ío-
lyólag szedje be, hogy azok jö-
vendő számadásánál, a bevételek 
és ne a kiadások közé számíttassa-
nak. Az uradalmat és az ahhoz tar-
tozó szőlőket, szántóföldeket, mező-
ket és marhákatúgy gondozza, hogy 
minden a maga alkalmas és meg-
szokott idejében történjék, müvei-
tessék, és elláttassék. Csak a maga 
jelenlétében dolgoztasson. Az ura-
dalom villáját, vagyis majorságát, 
melyet Novi lakosai a zavargások 
alatt elpusztítottak, magukkal a 
lakosokkal építtesse lel. A többit 
pedig úgy gondozza és őrizze, 
ahogy azt az urbárium elrendeli. 

3. Reábizatik a kikötő is, mely-
nek leginkább viselje gondját. Ha-
szontalan fát ne vásároljon, sem 
azt a rendes taksán túl ne fizesse, 
úgy gazdálkodván, hogy a mon-
dott la árának lejében a szükség-
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ratione temporis accrescere possit, 
modicum, aut nullám pecuniam 
extradendo. Remos, quorum major 
est exitus, bonos ac ad divenden-
dum aptos, in tanto, quanto 
poterit numero elaborari faciat. 
Si qui remi inapti remanerent, 
ipse pro illis respondebit, nec 
acceptabuntur in futurum inven-
tarium, sed ille eosdcm bonificare 
tenebitur, sicut et caetera ligna 
inutilia. Servando in omnibus 
modum ac ordinem in ilio portu 
jam tum prius usitatum. Circa 
schedas ac justas bolletas : tenendo 
unum regestrum speciale, ubi ex 
una parte lignamina, ex altera 
parte schedae inscribentur. Ne 
ligna aut remi in portum adducti 
damnum patiantur pluviale, sedulo 
et in bonum ordinem eadem ad 
magazina ponet, bene occludendo, 
ut a furibus sint secura. Invigila-
bit autem, ne aliena ligna aut 
m er ces in portum adducantur, aut 
divendantur, sed ut solum portus 
fisci regii trafïicet ; omnia ita 
sincere revidendo, ut menstruatiin 
rationes suae faciles et ordinatae 
remaneant. 

4. Rcstantias sibi ab anteces-
sore relictas diligenter exigat, 
secus non faciendo, nec multum 
magistris lignaminum, aliisque 
in creditum dando. 

5. Ferrum, oleum, vinum, ac 
salem, caeterasque merces pro 
portu commodas, quae scilicet 
exitum habere possint, pro neces-
sitate, ac utilitate conquiret, 
casdem divendendo, praetio quo 
altiori poterit, more mercantili 
traficando, ut super rebus non 
deperdat. 

6. Piscationem serio observabit ; 
datium eiusdem exigendo, velut 
et omnium rerum ibidem transeun-
tium et importantium, modo prius 

hez képest inkább élelmi szert 
adjon többet, hogy vagy semmi 
vagy csak kevés készpénzébe ke-
rüljön. Evezőket, melyeknek kivi-
tele a legnagyobb, eladásra, men-
tül többet csináltasson. Ha holmi 
haszontalan evezők maradnának 
vissza, azokért ő lesz felelős s a 
jövendő leltárba nem fognak be-
vétetni, hanem a kárt ő lesz kö-
teles megtéríteni, úgyszintén a 
többi haszontalan fáért is. Min-
denben, az e kikötőben már meg-
szokott mód és rendhez tartsa 
magát. A vámczédulák és igazol-
ványokra nézve, egy külön lajstro-
mot tartson, melybe egyrészt a fát, 
másrészt e czédulákat bejegyezze. 
Hogy pedig a fa, vagy az evezők, 
az esőtől kárt ne szenvedjenek, 
azokat szorgalmasan, jó rendben 
raktárakba rakassa, jól elzárassa, 
hogy a tolvajoktól biztonságban 
legyen. Ügyeljen arra is, nehogy 
idegen fa vagy áru jusson a ki-
kötőbe, vagy árusíttassék s hogy 
csak maga a királyi fi scusi kikötő 
kereskedjék. Mindent oly igazán 
vegyen számba, hogy számadásai 
havonkint áttekinthetők és rendesek 
maradjanak. 

4. Az elődjétől reá maradt 
hátralékokat szorgalmasan hajtsa 
be és se a famestereknek, se 
másnak sokat ne hitelezzen. 

5. A szükséghez s a várható 
haszonhoz képest, szerezzen be 
vasat, olajat, bort és sót, valamint 
a kikötőre nézve haszonnal bíró 
egyéb árúkat is, melyeknek t. i. 
kivitelük lehet s azokat aztán 
adja el mentül nagyobb áron, 
kalmár módjára kereskedvén, hogy 
az árúkon ne veszítsen. 

6. A halászatra különös gondja 
legyen ; ugy az ezután járó, vala-
mint minden általvitt és behozott 
árúnak adóját a szokott módon 

1 0 * 
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consueto, applicatis superinde 
CMSiodfÌMs,iisdem qui montibusinvi-
gilant. Et siquidem piscatio quasi in 
dissuetudinem abierit, eandem re-
novabit, et reeuperabit, adhortando 
domesticos piscatores ut retia 
plura sibi coemant, ac saepius 
piscentur, perceptum dein datium 
ex piscibus insalabit ac diven-
det. In summa studebit omnibus 
viribus, ut ex vino, oleo, sale, 
aliisque rebus quantum possibile 
est pecuniam extrahat. 

7. Cum vicinis suis bonam 
tenebit correspondentiam, omnibus 
ac singulis intervenientibus, eos, 
ordine debito requirendo, ita 
tamen cuncta servando utjuribus 
dominii Noviensis, ac jurisdiction! 
non praejudicet, aut officiât; ter-
minos ac metas légitimas manu-
tenendo, subditos sibi concreditos 
defendendo, justitiam admini-
strando, ac de universis semper 
bene consulendo, ut toties quoties 
pi'omptus sit et relationes, et ra-
tiones dare. 

8. Et siquidem omnia in in-
structione poni non possint, stu-
debit emolumentum suae majestatis 
omnimode procurare, damnum 
vero evitare, caetera fidelitati, 
industriae ac dexteritati eiusdcm 
committuntur : pro qua sua fide-
litate ac servitio deputatur ipsi 
pro annuali solutione : 

pernia sold. 500 8. 100 
Id. Id. „ 8d „ 16 ir d5. 

u 
in 
pro snbduetnra 
in TÌOO barrile 12 À „ 9 , 
in tritico stana 12 8 „ 5 , 
misturai staria 8 à „ 3 den. IO, 
ii carne hebdomadali libr. 

10 â sold. ... 3, 
il sale cab. 3 à sold. 3 

2d „ 5 „ 30. 
108 „ 21 „ 33 dinar 3 
60 „ 12 
28 ,. 5 „ 33: ,, 3 

72 „ Id „ 22: 
9 „ 1 „ 85-

885 8. 177 ir 30. 

2 

beszedvén, mindezekhez azokat a^ 
őröket alkalmazza, akik a hegyeken 
vigyáznak. Mivel pedig a halászat-
tól már majdnem elszoktak, azt 
fölujítani és visszahódítani igye-
kezzék, arra serkentvén a helybeli 
halászokat., hogy nagyobb hálókat 
szerezzenek s gyakrabban halász-
szanak. A halakból behajtott részt 
sózzassa be, és adja el. Egyszóval, 
minden igyekezetével azon legyen, 
hogy borból, olajból, sóból és egyéb 
áruból, lehető sok pénzt szerezzen. 

7. Szomszédjaival jó viszonyt 
tartson fönn, minden adandó al-
kalommal kellő módon megkeresve 
őket, szem előtt tartván azonban, 
hogy ezzel Novi uradalomnak se 
joga, se joghatósága sérelmet 
ne szenvedjen ; az uradalom tör-
vényes határait épségben tartsa, 
a reábízott jobbágyokat megvédje, 
s nekik igazságot szolgáltatván, 
mindenről ugy gondoskodjék, hogy 
jelentését és számadását bármikor 
kész legyen megtenni. 

8. Mivel pedig az utasításba 
mindent úgy sem lehet fölvenni, 
azon legyen, hogy ő felsége hasz-
nát mennél inkább gyarapítsa, a 
károsodást elkerülje, a többit rá-
bízván hűségére, szorgalmára és 
ügyességére, mely hűségeért és 
szolgálatáért évenkinti fizetésére 
rendeltetik : 
készpénzben 500 soldo*)=100 frt. 
6 löt posztó à Id soldo 8d „ =16„d5xr 
bélésre 2d „ = 5 „ 30 „ 
12 barile bor 8 9 „ 108 „ = 21 „33 „3 den. 
12 star baza 85 „ 60 ,. = 12 „ 
8 regjes gabona83soldo: 10 den. 28 soldo=5 fri33 ir 3 den. 
hetenkint 10 font hús 8 3 soldo 72 „ = Id „ 22 „ 2 „ 
3 köböl só 8 3 soldo 9 „ = 1 „ d5 „ 

összesen 885 soldo azaz 177 frt 30 ír. 

Eredetije, melyen még Gnad Kristóf horvát nyelvű esküje is olvasható, a Magy. 
Nemz. Muzeum levéltárában. 

*) Az alábbi pénzek és mértékekre nézve lásd Fest A. czikkét folyóiratunk 
1805-iki évfolyamában. 
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AZ EPERJESI KERESKEDŐK 1615-IKI CZÉHSZABÁLYAI. 

Wir Martin Kratschmarovitz Richter, Jonas Gr o f f , Jonas Hechel, 
Ilanusz Grünzweig, Michael Treitler, llanusz Roth, Georg Khun, Ilanusz 
Way da, Ilanusz Sörösch, Michael Scharoscher, Lucas Wirth, Hanusz 
Briclius, und Hanusz Wagner, Raths-Geschworne, samt der ehrbaren 
Gemein der königlichen freyen Stadt Eperies, etc. bekennen und thun 
kund öffentlich und vor jedermäniglich, das für uns erschienen die 
ehrsamen und weisen 4 aeltesten der ehrbaren Handels-Leuth und Kramer 
allhier, im nahmen deroselben gantzen Bruderschaft, und uns unter-
thänig fürbracht, das die Zeit über viel Missbrauch und Unordnungen 
wieder ihre alte Privilegia und Freyheiten, welche von unsern Vor-
fahren ihnen gegeben, auch von ihro Kayserlichen Majestet Rudolpho 
den andern, hochlöblichster Gedächtnüss im 1582 Jahr confirmirt worden, 
eingeriessen, demüthig bittend, wir wolten hernach geschriebenen 
Articuln, welche zwar in ihren bemelten vorigen Privilegien begriffen, 
aber in etlichen nothwendigen Puncten verbessert und vermehret worden, 
günstig bckräfftigcn, darüber sie und alle ihre nachkommen handhaben, 
schützen und erhalten, dieselben Artikel aber haben von Wort zu Wort 
also gelautet: 

Dass hinfürter keiner seines Gefallens nach, wie bisher aus Unord-
nung geschehen, sich nicht soll unterstehen allhier zu handeln oder diese 
Werbung treiben, und führnehmlich ein freylediger Gesell, er habe dan 
zuvor sein ehrliche Kundschafft, und das Bürger-Recht und sey ein 
Haus-Würth oder Ehe-Mann; darneben soll er auch sein eigen Haus 
haben, wo er aber sein eigen Haus nicht hätte, auch zwischen Jahr 
und Tag sich nicht in Ehestand begeben würde, so soll ein solcher 
nach Erkentnuss der 4 Eltesten gestrafft werden. 

Weiter soll auch keinem Fürstädtler, so ausserhalb der Stadt 
wohnen, frey seyn diese Werbung zu treiben, auf dass nicht heimliche 
Praktickcn mit Entwendung des Dreisigsts möchte fürgenommen werden, 
das gemeiner Stadt Schaden und Nachtheil brächte. 

Ferners, wen nun ein ehrsamer Rath, einem bewilligen das Burger-
Recht, so soll ein solche Person sich zu den 4 Eltesten verfügen, die 
man den allezeit jährlichen darzu erwehlen und verordnen wird, und 
soll anfänglich bey ihnen um diese Gerechtigkeit anhalten und wenn 
ihm solche mitgetheilet ist, als dan schuldig seyn, in die Laden unter 
Jahr und Tag, 10 Gulden zu geben, und darnach einem andern gleich 
die Werbung gemessen, doch also, das er in alle dem wie sichs gebührt, 
denen Eltesten schuldigen Gehorsam geleiste. 

Item dieweil sichs alleweg gebühren will, das aller Gottes-Dienst 
nicht versäumt würde, und vor allen Dingen schuldig seind, erstlich 
das Reich Gottes zu suchen, so hat man verordnet und beschlossen, 
dass kein Werbung unter der Predigt und unter derselben Ceremonien 
getrieben werde, sondern unter solcher Zeit stillhalten, und sich mit 
gantzen Fleiss und Ernst zum Gottes-Dienst halten. So verwielliget sich 
auch eine ehrbahre Bruderschaft den Gottes-Dienst zu ehren in die 
Christliche Kirchen das hohe Altar mit 2 ansehnlichen Wachs-Kertzen zu 
versehen, auch wen es die Zeit erfordert, das eine Leich zwischen der 



120t 

Brüderschaft vorhanden ist, sich jeglicher, unter ihnen, zum Begräbnüss 
finde, und wo irgend einer in solchen Ungehorsam erfunden würde, 
solle er um 1 Pfund Wachs gestrafft werden. 

Nacher sollen auch die verordneten 4 Eltesten alle Quatember, 
oder im Jahr 4-mal einen Eingang halten, und soll jeder schuldig sein 
zu 3 den. aufzulegen, und die, so muthwillig ausbleiben sollen, 1. Pfund 
Wachs geben und von allen solchen sollen die 4 Eltesten jährlich 
Bathung thun. Sie sollen auch mit sonderlichen Fleiss und Ernst 
Achtung geben auf diese Ordnung, dieselbige oft lassen überlesen. 

Auf das sie nicht allein steiff darüber halten, sondern auch mit 
Fleiss, gewicht und Ellen besehen und die Übersetzung der Wahren 
abschaffen, auch wo irgend einer mit vorgesetzen Willen Betrug oder 
Verfälschung der Wahren brauchet, so sollen die 4 Eltesten einen solchen 
nach Gelegenheit der Verwürckung zum ersten, auch zum andern, nach 
ihrem besten Erkantnüss straffen. Wo aber eine solche Person nicht 
nachliesse, und sich daran nicht kehren wolt, und zum drittenmal auf 
Betrug erwüscht würde, dem soll man darnach die Werbung legen, 
und die Wahr damit er Betrug gebraucht hat, die soll er verlohren 
haben, und wo er vermeint, dass ihm kurz geschehe, soll er solches 
für ein ehrsamen Bath appelliren. 

Auch soll jedermann, so durch die Weiber diese Werbung (reiben, 
sich keiner Last noch Bürden enziehen, sondern so oft es die Noth 
erfordert, und ihm auferlegt wird, soll er gleiche Bürden helffen tragen. 
Es soll auch ein jedes Weih nach Absterben ihres M:mnes in ihrem 
Wittben-Standt gleicher Gerechtigkeit wie zuvor gemessen, wo sie aber 
zu einem heyrathen würde, der dieser Brüderschafft Gerechtigkeit nicht 
hätte, und sie handeln wolle, soll ihr Mann zu dem sie geheürathet 
schuldig seyn, in der Lade den halben Theil, als fl. 5 zu erlegen, und 
in allen Puncten der Brüderschafft sich gemäss verhalten ; im Fall er 
sich aber dessen weigert, sollen sie beyde der Handlung müssig gehen. 

Weiter sollen ausser der Freythun und Jahrmarckts Zeiten, die 
Juden allhier gar nicht gelitten oder eingelassen werden, sintemal sie 
aller Handlung zu wieder, ja nicht allein den Handels sondern auch 
andern Zechmessigen und Handwerck-Leüthen schädlich und hinderlich 
seyn. 

So sollen keine Ausländer, als Schotten, Polacken, Juden etc. im 
Jahrmarckt frey haben auf den Platz bauen, oder Sehatter zu bauen, 
sondern als ausländische, sollen sie in Häusern, und in ihren gedingten 
Gewelbern feil haben und verkauffen, auch das solche ausländer nicht 
aus Länder nicht frey haben pfenwehrtsweiss oder nach der Ellen, 
sondern nur Stückweiss, Thalerweiss und Pfundweiss zu verkauffen, bey 
Verlust derselben Wahren, drüber sie ergriffen werden. Was aber die 
Polacken und Schotten anlangt, so dieser Orten wohnhafft, und der Cron 
Ungarn unterworffen seind, werden allhier ausgenommen und excipirt. 
Dergleichen soll auch keinen in dieser Stadt, in seinem Haus oder 
ausser desselben, mit keinerley Wahren, es sey Krammerey, Evsen-
geschmeid, Specerey, türckische Wahren, Tuch oder Gewandt, Leimett, 
Vortenwerck, und in Summa mit keinerley Kauffinanns-Wahren, so von 
fremden Orten allherd gebracht wird, frey seyn handthirung zu treiben 



120t 

oder verkauffen, er sey dann obgemeldten Artickeln nachkommen, und 
halte die Kramer-Bruderschall't mit ihnen. Auch sollen keine fremde 
Krammer noch Kauffleüth, so mit obgemeldten Wahren handeln in 
Wochen-Märckten, ausserhalb des Jahrmarckts, nicht frey haben allhier 
zu verkauften, es sey dann im freüen Jahrmarckt. 

Zu diesen soll ein ehrbare Brüderschafft auch Macht haben, auf 
jeden Jahrmarckt allhier 2 Personen unter ihnen zu wehlen, die auf 
mancherley Unordnung fleissig mögen Achtung geben, wegen des Auf-
bauens, beyde auf fremde und einheimische, und sollen in diesem die 
Marckt-Richter, welche von einem ehrsamen Rath mit Ernst sollen dazu 
gehalten werden, mit den Krammern und Handelsleüthen einVernehmen 
haben. 

Ferners das auch kein hiesiger Krammer auf den Dörfern in Kier-
Messen oder sonst, unter 2 Med Wegs von der Stadt gelegen, kein 
Marckt halten, auf das, nicht, der Stadt Wochen-Märckte dadurch ge-
schmellert und geschwächt werden ; wo aber einer oder der ander 
drüber begrieffen würde, der soll von der ehrbahren Brüderschafft mit 
Ernst gestrafft werden. 

Neben dieser gegebenen Freyheit und Ordnung soll die Bruder-
schafft dieser Werbung auch schuldig seyn, alle Jahrmarckt, und wann 
es die Noth erfordert, auch mit wehrhaffter Hand ihre Personen, aus 
den jüngsten, der Stadt zu ehren ins Thor zuschücken, desgleichen zur 
Verneuerung des Gerichts, dem ehrweiten neuen Richter von Gewürz 
ein Gesellende zu praesentiren. 

Letzlichcn wo ihrer zween mit einander uneines würden, und sich 
mit Schmächworten oder Schlägen gegeneinander vergreilfen, so mögen 
sie solches den 4 Ältesten klagen, welche nach ihrer Erkantnuss, sollen 
Macht haben solches zu strafen ; wo aber irgend eine Partey dran sich 
nicht Hess genügen, so mag sie solches an einem ehrsamen Rath 
appelliren. 

Weil dann diese vorgeschriebene Artickeln dem allmächtigen Gott 
und weltlicher Pollicey nicht zuwider, sondern zu Erhaltung guter 
Ordnung und Ehrbarkeit, zu Beförderung und Wohlstand der Nach-
kommen gereichen, des haben wir dieselben, mit einträchtigen Rath 
auch genügsamer Deliberation für billich erachtet, ratificirt und confirmirt. 
Wollen auch so viel uns gebühren wird, darob seyn, das solche Artickel 
steiff, fest und unverbrechlich observiret, auch berührte Handelsleüth 
und Kramers samt ihren successoribus darbey geschützet und erhalten 
werden, thun solches alles aus vollkommender Macht und Gewalt unsers 
tragenden Amts, hiermit und in Krafft dieses Briefs, welchen wir, mit 
gemeiner Stadt anhangenden grössern Siegel bekraiftiget und gegeben, 
den 3-ten Tag Septembris, nach der seligmachenden Geburt 1615. Jahr. 

IL Mátyás királynak 1617. nov. 14-én kelt megerősítő okleveléből, az Orsz. 
Levéltárban a Királyi Könyvek VI. kötetének 684. lapján, a multszázadi hivatalos 
másolatban pedig a helytartótanácsi osztály „Medianica" gyűjteményének 69. csomójá-
ban No 8. alatt. 
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ALSÓ-LINDVA VÁROS RENDTARTÁSA ÉS ÁRSZABÁSA 1558-BÓL. 

Nos Ladislaus et Stcphanus Bánffy de Alsólindva janitorum, ac 
dapiferorum regalium magistri, comités comitatus Zaladiensis et sacrae 
cesarean majestatis consiliarii. Adjok tudására mindeneknek ez mi 
levelünk által, hogy mikor az elmúlt időkben az mi alsólindvai polgárink 
egyetemben egynehányszor minékünk szóltanak volna, hogy az mi alsó-
lindvai városunkban, mindenféle eladó és vevő marháknak szertelenségc 
volna, kirül akarván az közönséges jóért és igazságért mindenrül az idő 
szerént méltó és igaz rendelést, szertartást szerzeni, könyörgöttek 
minékünk, hogy mi es megértvén az ö méltó kívánságokat, rendelések-
nek kegyelmesen engedelmesek lennénk, pecsétünkkel megerös(itvén) 
megtartanánk és mindeneknek megtartani paran(csol)nánk kiváltképen 
való bintetés alatt, mely rendelésnek ten(ora) ezképpen követközik. 

Az gabona dolgával. Hogy az gabona árát, az idő szerént meg-
lássák, megintézzék a kenyeret és ahhoz szabván, az gabonának 
árához képest s(üs)sék. 

Az borárulásrul. Az birák, vagy az váróstul arra választott emberek 
meglássák, megkóstolják az bort, meg is böcsüljék, mint kezdjék ki, az 
bornak járása szerént. Ehhez minden korcsmárosnak fábul csinált 
pecsétes pintje, iczéje, harmadája, meszelye legyen. Ha valaki ez szerzés-
nek kivüle cselekednék, első bintetés 4 forint, ha azzal meg nem szűnnék, 
másod bintetése az leszen, hogy esztendeig és két nap, bort ne árul-
hasson. 

Az mészárosok dolgárul. Minden mészárosnak legyen réz, azvagy 
vas, vagy ónbúl csinált fontja és mázsája igaz. Az húst meg hagyják 
hívülni és az tehénhúsnak, borjúhúsnak az ő ára szerént legyen fontja 
öt bécsen. Az kivül való mészárosoknak szombatnap és sokadalomkoron 
szabad legyen húst behozni bőrével és azt megbecsülvén elárulni. 
Prédikátió előtt vasárnap és egyéb innepnapon is, húst ne áruljanak, 
mert elveszik, ha ki árulna, ha pediglen az mészárosok az húst meg-
hadnáják az városon fogyatkozni : 2 forinttal büntettessék arról. 
Az faggyúnak fontját tiz bécsen adják. 

Az posztómetökröl. Posztómetöknek röfjük, singjük igaz és pecsétes 
legyen, mert ha ki hamis rőffel, singgel mérni találtatik az minémö 
marhát mérne elveszik tőle, azzal hintetik meg. 

Nyirő dolgárul. Stamétnak singjétől 2 pénzt adjanak, purgomálnak 
singit nyirje pínzért; havasidnak singit 1 krajczárért ; löromberger-
nek singit 1 krajczárért, gránátnak singit 4 pin(zért), londisnak singit 
2 krajczárért, iglernek és egyéb más közposztónak singit mérje 1 pinzért. 

Az szabók dolgárid. Egy fölső, férfinak való ruhátul, staméttul 
ve(he)ssen 32 pénzt, kétszeres stamét-dolmánytul és karasiátul 40 pénzt 
vegyen, egy stamét szok(nyát)ul ki bársonyos vagy karasia azvagy 
purgomál lészen, 50 pénzt vehessen. 

Az vargák mivétűl. Egy öreg hosszúszárú sarut, ujat 40 pinzen 
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adjanak, térdig való áj sarut 20 krajczáron. Egy fejeléstül 13 krajczárt; 
egy férfinak való czipellést 15 krajczáron; egy asszonyembernek való 
czipellést 12 krajczáron; kilsö-belsö fé-talpat adjanak 12 krajczáron. 

Az szűcs dolgárul. Egy nyestbör fejérétéstül 2 pénzt, egy farkas-
börtül 12 krajczárt, egy rókabörtül 3 krajczárt. 

A szíjgyártók dolgáról. Egy kétszeres cseres szíból csinált jeles jó 
huszárféktül adjanak 32 pénzt, egy parasztféktül 10 pénzt, egy cseres 
szíból csinált kötöféktül, ki jó és öreg lónak való 25 pénzt, egy kocsi-
szekeres lóféktül, ki cseres jó szíból csinált és öreg, 35 pénzt adjanak ; 
két fékszárat, jeles jót 8 pénzen, egy hevedert mind szíjával egyetem-
ben 10 pénzen ; egy hámfejet, jeles jót, úr lovának valót, kétszerest : 
30 pinzen; egy kengyelszíjat cseres szíból, jeles jót 25 pinzen ; egy 
zablyaszijat, cseres bőrből, jeles jót 12 pinzen. 

Az csíknak, ráknak, vajnak rendélése. Az csíknak pintje nyárban 
4 pinzen, télben 6 pénz legyen ; 1 krajczáron 25 öreg rákot adjanak, 
aprót 40-et 1 krajczáron, ha ágy nem adnáják elvegyék pénz nékúl. 
Az vajnak pintjit 10 krajczáron adják, ha úgy nem adják, elvegyék. 

Továbbá innepnapot jelesebben vasárnapot valami dolgozással, ha 
ki megszegnéje 100 pénz bintetése Jegyen. Isteni szolgálatra mindenek 
akkor menjenek és prédikátiókoron, misekoron kinn ne zajogjanak ; 
mert ha ki zajgana, kézi kalodával hintetik. 

Senki gabonát, sem halat, sem csikót, sem gyümölcsöt semmi 
egyéb marhát útczán, háznál, vagy város kivül ne vehessen, eleibe se 
menjen, mert ha ki venne, az piacznak kivúle, elveszik túle. 

Az szűrnek árárul. Szűrnek réfit 12 krajczáron adják; szürköntöst, 
öreg embernek valót és gyermeknek, ahhoz képest azmennyi réf lészen 
benne, azt meg kell intézni és adni. 

Az kovácsok dolgáról. Egy új patkótúl 4 pénzt adjanak, ó patkótúl 
2 pénzt, egy csótártul, kit az ember maga vasábul nádlatt, 3 krajczárt 
adjanak ; egy lemes nádlástul az ember vasábul, ha nádija, 5 krajczárt 
vehessen. Egy öreg új kapát 13 krajczáron, kisebb új kapát 12 krajczáron, 
egy öreg új fejszét 12 krajczáron vehessen; egy öreg szekerczének ára 
8 krajezár. 

Mi azért, ez feljülmegírt rendeléseket meglátván és megolvasván, 
mindenestül helyén hagytuk és megtartani parancsoljuk mindeneknek, 
ezmi czímeres és függő pecsétünkkel megerösétett levelünknek ereje és 
bizonysága által. Költ ez levél mi alsólindvai várunkban Szent-Mihály 
napján, szeptembernek 29. napján, Urunk születésének utánna 1558 
esztendőben. 

Egykorú másolata Alsó-Lindva ÍG24. evi urbáriumának elején az Orsz. Levéltár 
diplomatikai osztályában Dl. 3700G. sz. alatt. 
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PRÍMÁSI ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI RENDTARTÁS 1744-BÖL. 

I n s t r u c t i o p r o s i l v a r u m c u s t o d i a e t c o n s e r v a t i o n e 
a d h u c a n n o 1744 o m n i b u s e x t r a d a t a e t r u r s u s a n n o 
1752 r é n o v â t a. 

Jóllehet ugyan, kegyelmes urunk ö herczegséginek mindjárt eleintén 
tiszttartóságoknak saját keze irása és pöcsétje alatt kiadatott instructiójá-
nak s rendelésének 9. punctuma erejivel, keményen meg vaia hagyva, 
hogy az uraság erdei pusztulásra ne jussanak, azok mindenütt tilalom 
alatt tartassanak, tüzelésre való fát mindazonáltal az jobbágyaknak, 
azhol mint kitelhetik mórtíklctesen engedjenek, szükséges épületre való 
fa pcnig, szükségben, amint hol kitelik, nem másként, hanem tiszttartók-
nak speciális commissiójok mellett megengedtessék, holmi szüksígtelen 
épületekre mindazonáltal jóra való fa ne engedtessík. Vadászatot azon-
ban magok, vagy akármely idegenek számára, sehol a jobbágyok a 
berezeg erdeiben tenni ne merészeljenek, sőt más kölsők is, vadak 
kergetésére s vadaszatjára az uraság erdeiben bé ne bocsájtassanak, 
hogy ő herczegsége konyhájára s asztalára való vadat, a midőn kíván-
tatik, kaphassanak. Mindazonáltal ezen ö herczegsége rendelésinek meg-
tartása, azon okbúl is ekkoráig rísz szerint mintegy felejdékenységben 
bocsájtatni látszatik s hogy erdőknek órzísére, megtartatására szükséges 
erdöispányok és csöszek az uraság részéről nem rendeltettek, azhonnajd 
is következett: hogy az erdők sok ortoványnyal is nyélván pusztulásra 
jutnak, s következendőkípen nem sok iidö alatt, mind az uraság, mind 
az jobbágyok még tűzre való, annyival is inkább épöletre való fa dolgá-
ban nagyon megszűkülnek, söi szükségnek idein, ő herczegsége asztalára, 
annyi erdőkben vadat sem kaphatni. 

Kire való nézve, ezeket ö herczegsége érzékenységgel értvén, hogy 
aziránt keményebb rendtartás szabattassék, meghagyni méltóztatott ; 
azmint is az méltóságos uraság oeconomiális commissiója azt végezte, 
hogy minden districtusban, ahol erdős helyek vannak, conventionátus 
erdöispányok tétessenek, azkik, azon magára bizatandó tartománynak 
erdeire gondot viseljenek, nemkülönben minden erdős helységben, 
méltóságos uraságtul rendelendő fizetésen: 1—1 csősz, s azonkívül 
minden erdős helység által penig, más csősz rendeltetik, az kik erdő-
ispántul függjenek, és véle együtt az erdőkre kemény vigyázással legye-
nek, hogy elégséges számot adhassanak az erdőkről. 

K i h e z k é p e s t e r d ő k m e g t a r t á s a i r á n t k e m é n y e n 
p a r a n c s o l t a t i k . 

Mivel hogy az szabad irtások, teljességgel mindenütt tilalmaztatnak 
keményen, és senkinek tovább meg nem engedtetnek kemény büntetís 
alatt, sőt aki többé irtást tenni kívánna, az uraság engedelme nélkül 
íppen ne legyen szabad, hanemha szántóföldje között valamely bokor 
találtatnék, azt kitisztétanyi szabad légyen. Kire nézve : 

1. Minden dominiumban az méltóságos uraság tiszttartói megjárván 
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az erdőket, amely részit fogják ítélni tilolmasnak alkalmatosnak, azlat 
téltsák meg és tilalmasnak határit, meddig tartson? az erdőispánynak, 
és arra rendelendő csőszeknek, úgy lakosoknak is jelentsék meg, hogy 
ottan speciális commissiójok nélköl senki se merészeljen fát vágni 
sub poena fior. 12., vagyis testi büntetés alatt. 

2. Hogyha pedig a lakosok közöl, valamelyikinok szüksége lészen 
épületre való fára, azt először vizsgálják meg, ha valóságos-e az szükség, 
vagyis szükségtelenül épületre (ne) kívánjon fát ; ha ugyan szükséges, 
tehát bizonyos számú darab fa, commissió mellett rendeltessék néki, és 
azonfölül ippen ne merészeijen többet vágni büntetés alatt. Mely vágatás-
nak idein, ha reá nem érkeznék az erdőispány, kinek fő kötelessége 
lészen nemcsak az erdőkre, de alatta lévő csőszekre is vigyázni, tehát 
légyen jelen az csősz, hogy számot adhasson, kinek mennyit adatott 
az tiszt. 

3. Az commissiókat magához fogja vennyi az erdőispány, és midőn 
az olyatén fa, kit a tiszt megengedett vágatni, levágatik, tiszttartónak 
vissza fogja hozni, és a tiszttartó fogja magánál följegyzeni, kinek, mit 
engedett, azt penig azért is, hogy egy commissiót megtartván magánál, 
amellett többször is ne vágjon. 

4. Ami tüzelésre való fát illeti, ahol mint kitelik, úgy fogja a tiszt-
tartó megengedni, és kimutatni, úgy mindazonáltal, hogy avval is mértík-
ietesen bánjanak és ne bitangolják; s másoknak el ne adják, hanemha 
az uraság jobbágyinak, akik erdő nélkül szűkölködnek, melyeket szabad, 
köllelik is segítenyi. 

5- Amidőn az urasát) számára akár jóra való fa vágattatik, minden-
koron az erdőispány jelen légyen, és kimutassa, hogy az uraság szük-
sége szine alatt, jóra való fából többet no vágjanak, és tűzre való fát 
olyast vágattasson, aki haszontalan, görcsös, és nem nevelni való. 

6. Az erdőispány és csöszek megesküdtessenek, azkik, ha hitetlen-
ségben találtatnak, másoknak példájára keményen fognak büntettetni 
hitüknék megszegése miatt is; kik is minden tehetséggel és serénységgel 
tartoznak vigyázással lenni éjjel-nappal az erdőkre, és ahol kimutatódik, 
megtiltott vadászó helyekre és madarászaira. 

7. Az erdőispány minden héten, vagy legföljebb minden két hétben 
meg fogja tekinteni reája bízott erdőket, és az csőszeket oly rendben 
tartsa, hogy maga ne adózzék érettek, és velek együtt is. Ahol pediglen 
az erdőben kárt tapasztalna, annak mindjárást végire járjon, kitül és 
honnajd esett, és tiszttartónak fogja értésérc adni, hogy tehessen rúla. 

8. Minthogy azonban, határok iránt való veszekedések, főkípen 
erdőkben, leginkább onnajd szármoznak, hogy erdőkkel bővelkedő hely-
ségek, az meszszebb lévő erdőkkel, azkik másokkal határosak, és a 
szomszéd helységekhez közelebb esnek, azirt is nem gondolnak, hogy 
közölebb lévő erdökbiil mindenféle szükségeket segéthetik, azonban az 
közel lévő helységek az uraság erdeiben bejárván, azután usust, haszon-
vételit, és birtokot tulajdonítanak magoknak, mintha határjokhoz tarto-
zandók lennének, és az uraság jobbágyi csak akkoron ocsúdnak föl 
magok határjához tartozandó erdők iránt, midőn makkolásnak ideje 
vagyon, és innejd veszekedések támadnak közöttek, és az uraságnak 
költsége és baja, Annakokáért, minden erdőispány és csősz végire járjon 
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tiszttartóságtúl, és lakosoktól, meddig tartson az erdőkben az uraság 
helységeinek határja, és azokat gyakorta járják meg, és az szomszéd-
helységbelieknek az uraság határjáéban és erdeiben béjárni, és onnajd 
fát hordani vagy marhájokat őriztetni, és néminémü hasznot venni ne 
engedjenek, sőt bé is hajtsák, és az béhajtást tiszttartónak értésére 
adják azonnal. 

9. llasonlókípen vegyázással legyenek makkolásnak idejin is, hogy 
az külső helységbeli sertések ne járják az uraság erdeit, hanem az olyatin 
sertések, azkik uraságnak makkbért fizetnek. 

10. Ha ezen rendelések ellen valaki külömbet cselekszik, és azokat 
átalhágja, s pénzzel tiszttartó által büntettetik, az büntetésnek harmad-
része az méltóságos uraságot, tiszttartóságot harmadrésze és az erdő-
ispánt azon csöszekkel, amely határnak csőszei béadják, vagy béhajták 
harmadik harmadrésze fogja illetni. 

V a d á s z a t , s m a d a r á s z a t i r á n t v a l ó r e n d e l é s . 
1. Hogy, azmely dominiumnak tartományában találtatik oly alkal-

matos erdőség, s hegyek, s völgyek, azkiket az öreg vad megszokta 
állani, tehát az olyatin helyeket, törvényünk szerint, tiszttartó, nemes 
vármegyének gyűlésén tilalmasnak, specifiálván az helyeket, publice 
declarálni, és publikálni fogja, sőt ha más vármegyének szélin talál esni 
az olyatin erdőség, aki öreg vadak kedvéért megtiltátik, tehát az szomszéd 
vármegyíben is hasonlót elkövet, hogy szomszéd vármegyebeliek is óják 
magokat az olyatin megtiltott erdőségnek vadászatjátul, s madarászatjátul. 

2. Holott penig találtatnék olyas akaratos szomszéd, (kit nem 
remélhetni), hogy tilalom ellen is bémenne vadászni az megtiltott erdő-
ben, tehát intettessék meg szomszédságosan, hogy, ha annak sem engedne, 
lövettessenek meg az vadászó kutyái, azt mindazonáltal kivévén, hogy 
ha tilalom alatt lévő erdőn kivül vadra akadván az kutyái, utánna 
találnának bémenni az tilalmasban, olyankor nem lészen szabad az 
kutyáit meglőni, hanem az tilalmasbul kihivattassanak, és ottan vadakat 
ne kergessenek tovább. Hasonlókíppen, hogyha az vadászó szomszéd, 
tilalmason kővül az vadat anynyira megsérti, hogy nehéz szaladása után 
remélheti elesésit, s azonban az megsértett vad az uraság tilalmasában 
bészalad, és az kutyák utánna, az olyatin, tilalmason kivül megsértett 
vadat, tilalom alatt lévő erdőből is, ha kaphatja, s érheti, szabad légyon 
elvinni, úgy mindazonáltal, hogy ottan tovább más vadakat ne kergessen, 
és ne vadászszon. Hogyha penig az erdőispány csöszekkel, ezeknek el-
távoztatására, elégtelenek lennének, tiszttartónak kölletik magát jelenteni, 
segítség és orvoslásnak okáért. 

3. Minthogy azonban az vadászat, jobbágyságnak mind törvény, 
mind ö herczegsége instructiója által meg légyen tiltva, és máskint is 
nyélvánvaló, hogy azáltal az szükséges munkáját elmulatván, hátra-
maradást és kárt szenved gazdagságában, azmint is valamire való gazdát 
vadászattal tölteni ideit, nem igen tapasztaltatik, annak okáért, senkinek 
az jobbágyság közöl szabad nem lészen kopólcat, s vadászó kutyákat 
tartani, anynyival is inkább puskával, tisztnek engedelme nélkül, járni, 
főkípen olyas helyeken, azkik öreg vadnak megmaradására megtéltatnak. 
Mezőben mindazonáltal, és harasztokban kopók nélkül vadászhatnak, 
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vasárnap mindazonáltal, és ünnepnap, teljessíggel semmikípen, kemény 
büntetés alatt vadászni ne merészeljenek. 

4. Hogyha penig az ártalmas vadak, úgymint farkasok némely 
helységek körül tartózkodnának, és kárt tennének, azokat mindenkoron 
szabad kergetni, és öldösni, úgy mindazáltal, hogy, ha az öreg vadaknak 
megmaradására, tisztek által megtéltott erdőben, tartózkodnának az 
farkasok, azokat kergetni tiszttartó tudtával szabad lészen, úgy tilalmas-
ban is, de másféle öreg vadat az farkasokon kivül tisztnek engedelme 
nélkül nem lészen szabad agyonlőni. 

5. Valaki penig az tiszttartó engedelme nélkül az jobbágyok közöl 
vadat, úgy mint szarvast, özet, s erdeit merészelne meglőni, az 12. forint 
birság alá vettettessék, vagyis testén büntettessék. 

Két egykorú példányban, a M. Nemz. Múzeum levéltárában. 



IRODALOM. 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des 
Mittelalters von dr. Karl Theodor von Inama-Sternegg. Erster Theil. 
Leipzig, Dunckert Humblot 1899. — 8.-rét, XXII - f 456 lap. — Ára 
12 márka. 

Jelen dolgozat szerzőnek Deutsche Wirtschaftsgeschichte czímü 
munkája harmadik kötetének első részét képezi. Midőn az első kötet 
1879-ben megjelent*) (1). W. his zum Schiuse der Karolinger-periode czí-
men), Inama a bevezetést e szavakkal kezdette meg: ,A német nép-
gazdaság (Volks-wirtschaft) története még nincsen megírva." Azóta azonban 
megjelent Lamprecht Károly Deutsches Wirtschaf stieben in Mittelalter, kö-
vette ezt 1891-ben Inama második kötete, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 
des IO. bis 12. Jahrhunderts, s azóta számos irò tollából sole más 
értekezés és monographia, úgyhogy jelenleg egész tekintélyes szakiro-
dalom gyűlt össze e tárgyról. 

Lamprecht munkálatainak főhiánya azonban az, mint a szerző 
maga is, korszakalkotó müvének czímlapján világosan megjelöli, hogy ki-
váló, sőt mondhatjuk, kizárólagos figyelmét a Rajna és Mosel vidékeire 
fordította. Inama — mert csak így irja alá nevét a bevezetések 
végén — mint az osztrák statisztikai központi bizottság elnöke és tanár 
a bécsi egyetemen, valamivel több gondot fordított ugyan a mi közeli 
szomszédaink gazdasági életének történetére, világos képet erről azon-
ban, úgy látszik, majd csakis egy specziálisan megírandó Oesterreichische 
Wirtschaftsgeschichte lapjain fogunk nyerni. 

Szerző, különösen a jelen részben, kiterjesztette figyelmét persze 
a mi németeinkre is, ámbár tekintetét csak fölötte ritkán fordítja felé-
jük. így pl. szerettünk volna valamivel többet hallani a magyar bor 
szerepéről Németországban, mert „a hun bort" (heunischen Wein) a 
sógorok már a középkorban is nagyon kedvelték, ámbár tudtommal csak 
a jelen században énekelték meg legelőször költőik az „oh du schöner 
Ungarwein"-i. Különben, úgy látszik, Inama nem igen ismeri a hazai 
nyomdáinkból kikerült és szakmájába vágó közleményeket. Egy-egy rövid 
idézet az „Ofner Stadtrecht"-bői (mely szerinte szintúgy, mint a po-
zsonyi, a magdeburgi mintájára készült), IV. Béla 1244. bullájából a 

*) Wenzel Gusztáv idézi egy két izben Magyarország mezőgazdaságának tör-
téneté-ben. 



Î43 

pesti és Ìli. András 1291. szabadságleveléböl a pozsonyi „hospites" szá-
niára, képviseli összesen mindazt, mit szerző érdemesnek tartott hazai 
forrásainkból fölemlíteni. Már pedig, szerény nézetem szerint, a magyar-
honi németek és erdélyországi szászok több figyelmet érdemeltek volna 
s gazdag és tanulságos példákat szolgáltathattak volna a kutatónak. 

Jelen harmadik kötet is az előbbi kettő mintájára foglalkozik 
mindenekelőtt is a német „Wirtschaftsgebiet''-tel és népességével, a 
különféle néprétegek, illetőleg rangosztályokkal és kölcsönös befolyá-
sukkal a közigazgatás és népgazdaságra, a földbirtokkal és ennek elosz-
lásával, a talaj termeivényeivei stb., mely szakaszok számos a jegyze-
tekben előforduló idézeteken kivül még valami 30 oldalnyi melléklettel 
vannak bővebben megvilágilva. A velünk már sokkal több érintkezési 
pontot nyújtó ipar, művészetek, bányászat és sótermelés, kereskedelem 
és forgalom stb. a második rész számára vannak föntartva, sőt egy 
régibb igéret szerint az egészről tárgymutatót is fogunk kapni a har-
madik kötet végén. 

Valamennyi eddig megjelent résznek lapozgatása, tanulmányozása 
úgy hiszem nagy haszonnal lesz a magyar gazdaságtörténetre is. Után-
zásra méltó például ajánlom azt, hogy szerző majdnem minden esetben 
teljes kivonatokat ad az eredeti szövegben, midőn okiratokból idéz. 
A mi iróink otthon nagyon sokszor elfelejtik azt a körülményt, hogy 
olvasóiknak nagyrésze nem Budapesten lakik s hogy tehát ezeknek 
nincs módjukban minden egyes esetben az eredeti okiratgyüjteményt 
fölütni. Kropf Lajos. 



VEGYESEK. 

Marhakivitelünk Velenczébe 1514-ben. A M. Tud. Akadémia Tört. Bizott-
ságának kézirattárában néh. M i r c s e Jánosnak, a v e l e n c z e i á l l a m-
l e v é l t á r b ó l beküldött másolatai között egy érdekes 1514. évi jegyzék ') 
található, a Magyarország-bői Velenczébe hajtott marhák útjába eső 
összes m a g y a r és o s z t r á k v á m h e l y e k r ő l és vámköltségekről. 

E jegyzék, mely a velenczei államlevéltárban „L e 11 e r e d i d ivers i . 
C. C. X." jelzet alatt őriztetik, eredetileg valami magánlevél mellékletét 
képezte. E levél azonban nincs kezünkben. Vájjon Mircse nem tartotta-e 
érdemesnek lemásolni, vagy magából az államlevéltárból is hiányzik-e? 
— nem vagyunk képesek eldönteni. A jegyzék végén van ugyan valami 
értesítés, mely ama levél utóiratának látszik lenni. \ 

A jegyzék 1514 február 10-éről van keltezve, milyen alapon iAiem 
tudjuk, de bizonnyal hibásan, mert e keltezésnek maga az utóirat mond 
ellent. Ez az utóirat, mely a jegyzékkel s az elveszett levéllel együtt 
küldetett Magyarországból valami János nevű úrnak Velenczébe, — igy 
hangzik fordításban : 

„Ne felejtse el János úr beszélni ügyiemben azzal, akivel megbíztam 
hogy érintkezésbe tegye magát. E l ő b b azonban, n a g y s á g o s D o n a d o 
Zu a n úrral beszéljen, mert e h a s z n o t , neki, sokkal inkább kívánnám, 
mint másnak. Ha azonban ő (t. i. Donado) ezzel nem gondolna, akkor 
kövessen el mindent, hogy nyerje meg a z t , akiről önnek beszéltem. És 
ez, t. i. a haszon, nemcsak e r r e az é v r e szól. 

Tudja meg, hogy Magyarországból az i d e g e n e k , nem vihetnek 
ki marhát, ha csak nem k ü 1 ö n ö s kegyelemből, és hogy sok k ö l t s é -
g é b e fog kerülni a j ó b a r á t o k m e g j u t a l m a z á s a , a többiről ön 
informálva van. Tudja meg, hogy e z e n a z o r s z á g g y ű l é s e n hatá-
rozatba ment, hogy Magyarországból senkinek sem szabad marhát kivinni. 

Ha írni akarna, írjon V e r o n á b a Zuan Francesco B e v i l a q u a 
grófnak, aki majd elküldi oda, ahol akkor leszek." 

Az utóirat tehát kizárja azt, hogy ez és a jegyzék : 1514 febr. 10-én 

!) Rövid kivonatban közli Ováry L. A m. tud. Akadémia tört. bizottságának 
oklevélmásolatai. Budapest, 1800. I. 244. 1. 1056. sz. 
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kelt légyen, mert az az országgyűlés, melynek határozatára hivatkozik, 
csak 1514 október 18-án iilt össze, törvényei pedig csupán november 
19-én tétettek közzé. Ezek szerint a jegyzék és utóirat 1514 október-
november havában készült. Szerzőjének nevét nem tudjuk, de az ntóirat-
ból több dologra következtethetünk. Bizonyos az, hogy írója valami 
velenczei úr volt, ki akkor valami nagyobb szabású marhakivitel kon-
czessziója végett tartózkodott Magyarországon, mert arra neki mint 
idegennek külön királyi engedélyt kellett kieszközölnie. Úgy látszik 
volt is ahhoz elég tekintélye, lia leveleinek közvetítését Bevilacqua 
gróf vállalta magára. Elegendő pénze azonban nem volt, mert ama János 
nevű ügynökét bízta meg azzal, hogy a híres Donato velenczei patriczius-
család egyik tagját nyerje meg e vállalatnak. Minthogy azonban sejté, 
hogy Donato ebbe nem igen megy belé, ügynökével egy másik biztosabb 
embert — úgy látszik — valami velenczei bankárt szemelt ki a rész-
vételre. Ez előtt már nem titkolja, hogy a dolog keresztülvitele sok 
pénzébe (bisogna li costa grossamente) fog kerülni, mort a rendes költ-
ségeken kiviil, sokba kerül azoknak a magyar uraknak a megajándékozása 
is, kiktől a külön királyi engedély megnyerése függ. A várható haszon 
kiszüiezésére levélírónk egy sort sem veszteget s csak aimyit mond, liogy 
a vállalat nem e g y évre szól. Hiszen a haszon annyira szembeszökő. 
Mikor ugyanis az ország a marhakivitelt olyan szigorúan tilalmazza, 
akkor azt, akinek arra mégis engedélyt adnak, ezzel úgyszólván mono-
pólium birtokába juttatják, s ezt mások kizárásával gyakorolja. Persze ha 
egyszer túl vau a határon, marháit nemcsak Velenczébe fogja vinni, 
hanem mindenüvé, a hol drágábban megfizetik. 

Semmiféle adatunk nincsen arra, kaptak-e a velenczeiek engedélyt 
és mily mérvben marhakivitelre, s tényleg megtörtént-e kivitel vagy nem. 
Minderről csak a velenczei államlevéltár adatai nyújthatnának fölvilágo-
sitást. C e c c li e 11 i, ki Velencze XIII. és XIV. századi anyagi és szellemi 
kultúrájának történetét, az államlevéltár összes adatainak fölhasználásával 
megírta, Velencze húsellátásáról azt mondja, ') liogy az, a Romagnából, 
Lombardiából s részben Dalmácziából történt. A XIII. és XIV. században 
tehát magyar marhák kiviteléről még szó sincs. 

Az eddig ismert e l s ő adatot M a r i n o S a n u t o ismert világ-
krónikájában találjuk, amely mint tudjuk forrásul legtöbbnyire hivatalos 
adatokat használt. Meglepő, hogy ez az e l s ő a d a t s z i n t é n 1514-b ő 1 
való.2) Ez év május 23-án ugyanis, a velenczei tanácsban előterjesztették 
a z á g r á b i illetőségű R a i n e r J á n o s-nak abbeli kérvényét, hogy 

Cecchetti tanulmányai hosszú sorozatban, az „Archivio Veneto" folyóiratban, 
ós pedig a XIII. századiak a II. IV., a XIV. századiak pedig a XXVII—XXXII. év-
folyamban jelentek meg. A húsellátásról szóló részt, mint a „La vita dei Veneziani 
nel 1300" sorozat II. „II vitto dei Veneziani nel secolo XIV." czímű részének 23. 
fejezetét „Beccherie, carni" lásd a XXX. évf. 79—90 1. 

2) Magyar Történelmi Tár XXIV. köt. 250. 1. 

Oazdaságtörténelmi Szemle 1899. 11 
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neki adósságára 6 hónapi menedéklevelet engedélyezzenek, mert ő Magyar-
országból 600 ökröt szándékozik behozni Velenczébe. A menedéklevelet a 
tanács meg is adta néki. Folytatását ennek a dolognak se tudjuk, meg-
történt-e a kivitel vagy sem. De méltán fölmerülhet az a kérdés, nem 
volt-e ez a terv összefüggésben, a fentebb ismertetett jegyzékkel s utó-
irattal ? Hátha az utóiratban szereplő J á n o s úr, azonos ezen zágrábi 
Rainer Jánossal ? 

Mind e kérdéseken és sejtéseken kívül, k ö z é p k o r i m a r h a -
k i v i t e l ü n k r ő l V e l e n c z é b e , egyéb adatokkal ez idő szerint nem 
rendelkezünk. Azt azonban, hogy e korszakban nemcsak a magyar, de az 
idegen kereskedők is, nagymérvű marhakivitelt űztek nálunk, törvényeink-
ből is kitetszik. 

Éppen e miatt tiltotta meg a magyar törvényhozás a marhakivitelt 
(ló, ökör és juh) már 1495-ben, még' pedig, mint a 27. t.-czikk mondja, az 
országban uralkodó hússzükség és drágaság miatt. Ekkor azonban még a 
tilalom csak 2 évre szólott. Az 1498 : 31. t.-czikk a marhakivitelt már 
korlátlanul eltiltja ugyan, de csakis m a g y a r marhakereskedők elől, mert 
a törvény csak azt engedi meg nekik, hogy a marhákat a határokon fel-
állított harminczadokig hajthassák, ahol aztán azokat az idegen keres-
kedők tőlük megvásárolhatják. Azért hozták az ország rendei ezt a törvényt, 
mert most már, a hússzükségen kivül nagyobb bajt láttak abban, ha az 
országot idegen pénzzel árasztják el, s már elébb az 1492. évi 31. t.-czikk 
is eltiltja az idegen pénzek behozatalát az országba. Ez a tendenczia még 
világosabban kitűnik az 1504. évi 28. t.-czikkből, mely az idegen keres-
kedőket arra kötelezi, hogy a marhát többé ne a liarminczadhelyeken, 
hanem az o r s z á g b e l s e j é b e n vásárolják, hogy még a harminczadot is 
nekik és ne a magyar marhakereskedőknek kelljen megfizetniük. Az 1514 : 66. 
t.-czikk pedig az idegen pénzek kiirtásának s behozatala megakadályozásá-
nak egyedüli módját kifejezetten abban látja, ha a marhakiviteli tilalmat a 
magyar kereskedőkre nézve továbbra is és még szigorúbban föntartják,1) mert 
hiszen — mint a törvény mondja —a legtöbb idegen pénzt nem az idegen, 
hanem a külföldre járó magyar kereskedők hozzák be az országba. Ennek 
megakadályozása végett elrendelik, hogy a magyar kereskedők, a marhát 
c s a k i s P e s t i g és S z é k e s f e h é r v á r i g hajthatják. Az idegen 
kereskedőknek viszont csak itt, vagy bárhol az ország b e l s e j é b e n 
szabad ökröt, lovat s juhot vásárolniok, de csakis m a g y a r p é n z z é 1. 

Ezeket kellett előrebocsátanunk, hogy fő feladatunkat amaz 1514. évi 
magyar s osztrák vámjegyzéket megérthessük. 

E jegyzéknek magyarországi része eredetiben így hangzik : 

i) A marhakivitelji tilalom ezután sem szűnt meg. 1523-ban (Orsz. Levéltár Dl. 
25686.) például a kir. kanezellár jóakaratulag figyelmezteti a magyar-óvári várnagyot, 
hogy a marhakiviteltől őrizkedjék, nehogy valami baja legyen, mert már eddig is sok 
panasz van e miatt ellene. 
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D a t i o c h e p a g a n o l i h o i per l o p a e s e d e l l a Mag ies t a 
d e l li e d e H o n g a r i a. 

Primo, da S e g a u d i n fin A1 b a r e g a 1 de t r o z e s i m a : ducati 
50 per centenaro. 

Dacio a A u n d i a l p o n t e : mezzo soldo per bo. 
„ a V e s p r i g o : „ „ „ „ 
„ a I) i 1 i g e r „ „ „ 
,, a H i 1 e „ ,, ,, „ 
„ a V a s v a r per duo dacj uno „ „ „ 
„ a K a u s • . mezzo „ „ „ 
„ a M o r e z a m b o 11 uno „ „ „ 

Mint látjuk a helynevek, az eredetiben-e ? vagy csak a másolatban ? 
hihetetlenül el vannak torzítva, úgyhogy magyarázatukat csak külön-
böző körülmények egybevetésével kísérelhetjük meg. 

Az „0 felsége a magyar király országában" az ökröktől fizetendő 
vámok, elseje : a h a r in i il c z a d, mely minden 100 darab után 50 arany-
forintot tesz ki. 

A szöveg ugyan azt mondja, mintha ez a harminczadvám S z e g e d -
t ő l S z é k e s f e h é r v á r i g volna fizetendő, de ez nem így volt s csupán 
a leiró félreértéséből származik. Az ismertetett törvényekből tudjuk, hogy 
az idegen kereskedők vásárlásaikat csak az ország belsejében eszközül-
hették s viszont a magyar marhakereskedők a marhát csak Pestig és 
Székesfehérvárig hajthatták. A jegyzék tehát csak azt akarja mondani, 
hogy a marhát S z e g e d r ő l hajtották fel Székesfehérvárra. Az idegen 
kereskedő pedig, ha itt megvette a marhát, tetszése szerint, akár a székes-
fehérvári, akár más határszéli harminczadhivatalnál fizette le a liar-
minczadot. 

Ezentúl már csak a marhahajtás u t v o n a l á b a eső e g y s z e r ű 
v á m o k r ó l van szó, csekélyebb, mindössze Va vagy ritkábban 1 s o l d o -
nyi vámfizetéssel, minden darab marha után. 

A legelső ilyen vám : A u n d i a l p o n t e nevet visel. Kétségtelen, 
hogy ez alaposan el van torzítva s mindössze csak annyi bizonyos, hogy itt 
h í d v á m r ó 1 van szó. A következő V e s p r i g o helynévről már semmi 
kétségünk se lehet, hogy rajta V e s z p r é m városát kell érteni. Ha tehát 
most már a Székesfehérvártól Veszprémbe vezető utakat keressük, ilyent 
a Lipszky-féle térképen kettőt találunk. Egyik és pedig a jobbik, Palotán 
át jut oda, de e vonalon hídvám nem igen volt. A másik útvonalon ellen-
ben, mely a Sárrét mocsár alatt húzódik el, már voltak hídvámok. Mivel 
pedig igen valószínű, hogy az „Aundi al ponte" nemcsak a hidvámot 
akarta megjelölni, hanem egyúttal valami „h i d a" végzetű helynév 
fordítása is, csakis U r l ì i d a vagy B e r h i d a helységeket érthetjük 
alatta. Hangzásra nézve az utóbbi küzelébb áll hozzá, főleg, ha tudjuk, 
hogy a középkorban B e r e n h i d á - n a k ' ) hívták. Neve ugyan mutatja, 

') Lh\ Csánki D. Magyarország tört. földrajza a Hunyadiak korában III. kötet 212.1. 
11* 
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hogy itt eredetileg hídvám volt, hanem csak valamikor az Árpádkorban, a 
XV. századból azonban még középkori földrajzunk ismert tekintélye 
Dr. C s á n k i D e z s ő sem ismer itt hídvámot. Marad tehát U r h i d a, 
mely ma ugyan csak kisközség, de a középkorban 1) fontos vámhely volt a 
veszprémi püspök birtokában ; „ A u n d i a l p o n t e" ennélfogva azonos-
nak vehető. U r h i d á v a 1. . 

V e s z p r é m (Vesprigo) után, megint két teljesen eltorzított névre 
találunk, szerencsére az ezek után következő V a s vá r megnyugtat arról, 
hogy e két ismeretlen helyet csak a Veszprém—Vasvár közti útvonalon 
kell keresnünk. Ilyen út Lipszky térképe szerint csak egy volt, az, amely 
Nagy-Vázsony, Tapolcza, Sümeg és Türjén át vezet Vasvárra, s amelyet 
már Árpádkori okleveleink is, mint nagy hadi utat emlegetik. Mivel tehát 
most már a marhahajtás útját biztosan ismerjük, ama két eltorzított vám-
hely : D i l i g e r é s H i l e megfejtése voltaképen nem is fontos. Az első 
alkalmasint az ezen úton fekvő B i l i e g e volt, mely ma csak puszta, de 
a középkorban2) vámhelynek ismerjük, amely az esegvári uradalomhoz 
tartozott. A másik már sokkal kétesebb, mégis a legtöbb valószínűség 
T ű r j e mellett szól. Ezt ugyanis a középkorban3) J u r 1 e vagy T h y r 1 e 
néven írják s olasz ember könnyen mondhatta s írhatta H i r i e vagyakár 
H i 1 e-nek. Föltevésünket Dr . C s á n k i D e z s ő tekintélye nem födözi, 
mert ő e helyen vámot nem ismer, de ezért föltétlenül kizárni még sem lehet. 

V a s v á r o n a marhák után kettős vámot kellett fizetni. Utána 
megint valami K a u s-ra torzított helynévvel van dolgunk, s a vámhelyek 
sorát M u r a s z o m b a t (Morezambott) zárja be. Ha ezt az útvonalat a 
Lipszky-féle térképen keressük, azt látjuk, hogy a főút Körmenden át 
csak Csákányig halad, onnan egy kisebb szabású út majdnem függőleges 
vonalban Iváncz, Ori-Szent-Póter, Martyánczon át vezet Muraszombat 
városába. A kérdéses K a u s vámhelynek tehát e vonalon kellett feküdnie. 
Ehhez hasonló név itt csak egy van: R á k o s , még pedig N a g y - R á k o s , 
mely ma ugyan csak kisközség, de a középkorban4) város és vámszedő-
hely volt s a németujvári uradalomhoz tartozott. 

Ezen 7 magyar vámhelyen, minden darab ökör után összesen 4Vä, 
minden száz darabtól pedig 450 soldo-t kellett fizetni, az 50 arany-
frtnyi harminczadon felül. 

A u s z t r i á b a n a marhahajtás útvonalába, a következő vámhelyek5) 
estek : 

1) ü . o. 355. I. 
2) U. o. III. 223. 1. 
3) U. o. III. 118. 1. 
«) U. o. II. 727. 1. 
6) V : ö. ezeket Dr. H. Simonsfeld ber Fondaco dei Tedeschi in Venedig und 

die deutsch-venetianischen Handelsbeziehungen. Stuttgart 1887. II. köt. 200. lapján 
közölt osztrák-velenczei középkori útvonalakkal. 
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1. A M u r a folyón az átkelésért minden darab ökörért Va o a r an t 
t a n o jár. 

2. P e t t a u (Petovia) szintén Va c a r a n t a n o . A p e t t a u i h ídon 
pedig 1 b e c o a fizetség. 

3. W i n d i s c h - F e i s t r i t z (Bestriza) minden darabért 2 „beci", 
azaz a magyarok által „b é c s"-nek hívott osztrák fillér. Mint látjuk, ezt 
a szót a magyaroktól vette át az olasz, de csak többesszámban „dui beci" 
s ebből csinálta aztán a fentebbi „beco" egyesszámot ! 

4. C i 11 y (Cilla) hasonlókép minden darab marháért 2 „beci" jár. 
5. F r a n z (Franci), a vám ugyanannyi, de itt már a jegyzék az 

osztrák b ó c s-fillért feketének nevezi „dui b e c i per bo u e g r i". Mit 
értsen alatta, nem tudjuk. 

6. P o t p e t h (Porpeir) ugyancsak 2 „fekete bécs" itt a vám. 
7. L a y b a c h . Itt legelőször is a marhák közül kiválogatják a nagyobb 

ökröket s ezeknek minden száz darabjáért 20 aranyat, a többinek százáért 
pedig 16 aranyat fizetnek ') Ezenkívül a laybachi vámon (alla muda) 
minden darab után 1 „carantano" jár. 

8. P 1 a n i n a, a vám szintén 1 carantano. 
9. L o n d a . Nem tudtam rájöimi, hogy e név ma micsoda helynek 

felel meg, a vám szintén 1 carantano. 
10. S a n c t - V e i t (San Vido) szintén 1 carantano. 
11. G ö r z (Goricia). Itt már becslés (de stima di boi) alá veszik a 

marhákat, és minden 40 arany érték után 1 aranyat kell fizetni. Ezenkívül 
még a garzi vámon (alla muda) darabjáért 1 carantano jár. 

Eddig tart a jegyzék, a marhahajtás további útjáról már meg nem 
emlékezik, de a középkori osztrák—velenczei kereskedelmi utakból ítélve, 
a legmegfelelőbb a Görz-Udine-San—Vito-Portogruaro vonal lehehetett, a 
honnan a magyar marhákat hajón szállították Velenczébe. T. K. 

A pénznyomás feltalálása és alkalmazása Magyarországban. A szepes i 
kamara 1573-ban jelenti ő fölségének, hogy bizonyos H e i d e k K r i s -
t ó f nevű, Lengyelországból jött pénzverő föltalálta a p é n z n y o m á s t . 
Találmánya csodálatos haszonnal és eredménynyel értékesíthető. A pénzt 
eddig nagy fáradsággal és időveszteséggel v e r t é k , ő bármily alakú 
pénzt gyorsan s jól készít n y o m á s útján. Nyolcz nap alatt 1000 márka 
ezüstöt képes pénzzé földolgozni, világos alakokkal és felírásokkal, jóval 
tökéletesebben, mint most a veréssel, s mindezt kis helyen, a maga esz-
közeivel végzi. Egy márka feldolgozásáért csak 50 dénár jutalmat kér. 
Mivel teliát ezáltal sok költséget s még több munkát lehetne megtakarí-
tani, a kamara melegen ajánlja Heidek találmányának s ajánlatának 
elfogadását. M a g y a r o r s z á g o n — úgymond a kamara — a p é n z -
n y o m á s m é g t e l j e s e n i s m e r e t l e n , de úgy hallatszik, hogy 
A n g l i á b a n már nagyban dívik. A kamara mellékli az e r e d e t i 

') Így magyarázom a szövegnek azt a helyét „Dovi terzi pagano ducati IG per 
cento. Bovi grandi pagano ducati 20 per centenaro." 
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m i n t a n y o m á s o k at is, melyek a bécsi közös pénzügyi levéltárban 
„ H u n g a r i c a " fase. 14375. 1578 szept. 1. alatt találhatók. 

E felterjesztéssel egyidőben Heidek is folyamodott a királyhoz, s fel-
ajánlván találmányát, a „ m ü n z m e i s t e r " - i állást kérte. Nincs neki 
semmiféle fölszerelésre szüksége, csak kis és nagy olvasztó tégelyek kel-
lenének. 

E kettős felterjesztésre sokáig jött meg a válasz. Csak 1578 szept. 
1-én rendelik el a pénznyomás általános alkalmazását Körmöczbányán és 
a többi pénzverőkben. Dr. Takáts Sándor. 

Lókiviteli tilalom 1672-ben. A hadi tanács 1672-ben panaszkodik a 
bécsi udvari kamarának, hogy a k ü l f ö l d i k e r e s k e d ő k nagy 
számmal viszik ki a 1 o v a k at az országból. Főleg a végvárak körül 
élénk a kereskedés. A nagy kivitel az oka, hogy most egy közönséges 
lónak az ára 80—100 tallérra szökött! 

A bécsi udvari kamara (II o f f i n a n z 13828. fase.) e panaszra 1672 
okt. 25-én kibocsátotta a lókiviteli tilalmat. Dr. T. S. 

Kártyaadó 1638-ban. Behozván a bécsi udvari kamara a kártyaadót, 
császári pátenssel tilták el a kártya árulását. Csakis b é l y e g g e l e l -
l á t o t t k á r t y á k a t volt szabad árulni s csakis ilyenekkel lehetett kár-
tyázni. G r a n i t z Anna kártyafestőnő és P e t r o s y Bernát e tilalom 
daczára bélyegtelen kártyákat árulván, súlyos pénzbirságra ítéltettek. 
( H o f f i n a n z 13732. fase.) Ez a tilalom ugyan elsősorban Ausztriára 
szólott, de mivel Magyarországon is nagyban folyt a kártyajáték, termé-
szetesen ide is kihatott, aminthogy az említett Perosy — neve után ítélve 
— alkalmasint magyar ember volt. Dr. T. S. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

MAGYAR ÉPITÉSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS. A magyar mérnök- és 
építész-egyesület retrospektív kiállítást rendez április hónapban a város-
ligeti műcsarnokban, egybegyűjtvén elhunyt neves építőművészeink ter-
veit. Együtt fogjuk látni a Lipót-templom első építőjének Hild Józsefnek, 
és a Nemzeti Múzeum építészének Pollák Mihálynak, az 1838-iki árvíz 
után Budapest ujjáépítőinek rajzait, azután Feszi Lipót terveit, a melyek-
ben (például a budapesti Vigadóban) a magyar stilus megalkotására való 
törekvésnek első nyomait találjuk. Á királyi palota és az opera-építő Ybl 
Miklós, továbbá az egyetemi építkezések mestereinek, Kolbenheyer Fe-
rencz, Skalnitzky Antal és Weber Antalnak müvei szintén ki lesznek 
állítva. Noha e kiállítás csak kisebb körre szorítkozik, mégis ebből a kor-
szakból is, sok érdekes terv található a magyar nemzeti múzeum kézirat-
tárában s az Országos Levéltár helytartótanácsi osztályának „C o m m e r-
c i a 1 e" gyűjteményében, ahol t. i. a II. Józseftől kezdve 1848-ig hazánk-
ban fönnállóit központi építészeti igazgatóságnak (aedilis directio) összes 
iratai őriztetnek. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" folyó évi februári füzetének gazd. 
tört. érdekű közleményei: Dr. S o m l ó B. Törvényszerűség a sociologiá-
ban. — Irodalom. Dr. K ő r ö s y J. A felvidék eltótosodása. II. — R. 
L u X e m b u r g. Die industrielle Entwicklung Polens. — Könyvszemle. 
IX. Gazdaságtörténet. 

A „BLÄTTER DES VEREINES FÜR LANDESKUNDE VON 
NIEDERÖSTERREICH" 1897. évfolyamának minket érdeklő közleményei : 
Dr. G. E. F r i e s s. Az alsóausztriai p a r a s z t l á z a d á s a XVI. szá-
zad végén. Szerző sokkal többet nyújt a czímnél, mert előzetesen a 
XII. századtól kezdve az alsóausztriai parasztság fejlődését és állapotát 
fejtegeti, azután rátér az 1525-iki legelső parasztlázadásra s a parasztság 
további sorsára, míg végül értekezésének tulaj donképeni tárgyához, az 
1596/7. évi parasztlázadáshoz jut. Czikke nemcsak analógiákkal, hanem 
közvetlen adatokkal is szolgál a mi parasztmozgalmaiiik történetéhez. — 
Dr. W. K u b i t s e k . A kereszténység elterjedésének kérdéséhez Pannó-
niában ; a rómaiak alatti keresztény lakosságról, feliratok alapján. — 
A K. u. 374/5. évi quád-harczok szintere. — A. D a c h t e r . Áz alsó-
ausztriai parasztház és eredete ; rajzokkal és e parasztház-typus elterje-
désének térképével hazánkban is. 

A „ZEITSCHRIFT FÜR SOCIAL- U. WIRTSCHAFTSGESCHICHTE" 
1899. évi 1. füzetének minket érdeklő közleményei: P. V i n o g r a d o f f , 
a híres orosz jogtudós s gazdaságtörténész tanulmánya a nemzetségről és 
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rokonságról az ó-norvég jogban. — J. D u l l i n g e r . Ausztria keleti és 
keletindiai kereskedelmi társulatairól a XV11I. század első felében. E ezikk 
minket közvetlenül is érdekel, mert itt az 1719-ben, a Law-féle merész 
vállalatok mintájára alapított s 1731-ben megbukott (1754-ig- tartott liqui-
dálása) o s z t r á k k e l e t i k e r e s k e d ő t á r s u l a t r ó l van szó, mely 
hazánkon át élénk transitókerèskedést s 1720-tól pedig szédelgő l o t t ó -
j á t é k o t is űzött, melynek nálunk is sok áldozata volt, s a társulat-
nak magának is nyakát szegte. Ezután szerző még a szintén osztrák ura-
lom alatt 1722-ben keletkezett s 1731-ben szintén megszűnt Ostende-kelet-
indiai kereskedelmi társulat történetét adja. 

A „THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW" 1898. évfolyamának 
októberi 52. s következő füzeteiben W. M i l l e r Bosznia történetét irta 
meg, elég kimerítően. 



K Ö N Y V É S Z E T . 

AZ 1860—1875. ÉVEKBEN FOLYÓIRATOKBAN ÉS ÉVKÖNYVEKBEN 
MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI CZIKKEK. 

Közli : BARCZA IMRE. 

( B e f e j e z ő k ö z l e m é n y.) 

Teleki Domokos. Az 1817. évi inség és éhhalál Erdélyben. Budapesti Szemle. XIV. 
kötet. 1802. 

— Ferencz császár és király erdélyi ut ja . Budapesti Szemle, lij folyam. XIV. 
kötet. 1869. 

Tcbjárti Lipót. Adatok Rozsnyómegye történetéhez. Magyar Sion. I. évfolyam. 
Esztergom, 1863. 

Thallóczy Lajos. Adalék a magyar hódoltság történetéhez. Századok. IX. évf. 1875. 
Thaly Kálmán. (Ld. Bujdosó Valentinas alatt is.) A dunántuli levéltárak ismertetése, 

különös tekintettel II. Rákóczi Ferencz korára. Értek, a történ, tudom, köré-
ből I. kötet. 3. Pest. 1867. 46. old. 

— A székely székek régi magyar szokásai. Századok. III. évf. 
— A régi Rákócziak, különösen adatok Rákóczi Zsigmond történetéhez. U. o.-

— Adalékok az 1735. és 1754-iki népforrongás történetéhez. U. o. IV. évf. 1870. 
— A szécsényi országos szövetséglevél a lierczeg Czartoriszky-féle eredeti pél-

dányról közölve. U. o. 
— Régi ágyuncvek. U. o. 
— Magyar levél 1542-böl. U. o. 
— II. Rákóczi Ferencz k o r a : a gróf Csákyak, Szepes vármegye és a báró 

Palocsay-család levéltárában. U. o. VII. évfoly. 1873. 
— Zrínyi a költő levele Szepes vármegyéhez a Széchy-pörben. U. o. 
— Régi magyar községi és czéhpecsétek. U. o. 
— Magyar levelek a XVI. század első feléről. U. o. 
— Adalékok a magyar háziipar történetéhez. 1552-böl. U. o. 
— A székelyeket 1706-ban napra, holdra, csillagokra esketik. U. o. IX. év-

folyam. 1875. 
— 1. Rákóczy György szabályzata udvari bejárói számára. IJ. o. 
— Meteorkő-hullás 1705-ben a Vág-Duna mellett. U. o. 
— GrófNádasdy Ferencz országbíró vadász-diplomája és utasítása fővadászmestere 

számára. U. o. 
— Magyar czéhszabályzat a XVI. századból. U. o. 
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Tohly Fcrcncz. Nemzeti történelmünk kezdetei. Századok. II. évf. Budapest, 1.868. 
— Csallóköz terület. Uj m. muzeum. I. kötet. 1860. 

Torma Károly. Rómaiak nyoma Erdély északi részeiben. Az erdélyi muzeum-egylet 
évkönyvei. I. kötet. Kolozsvár, 1860. 

— Dácia felosztása a rómaiak alatt. U. o. II. kötet. 1861. 
Töpler Károly. Sopron városának történelmi vázlata, eredetétől kezdve a XVI. 

századig. A magyar orvosok és természetvizsgálók munkálatai. VIII. kötet. 
Pest, 1868. 

Varga József. Lippa város története. A magyar orvosok és természetvizsgálók mun-
kálatai. XV. kötet. Budapest, 1872. 

Vass József. Gróf Rhédey- L. naplója. Magyar történelmi tár. I. köt. 1885. 
Véghelyi Dezső. Rövid krónika a mohácsi vész utáni évek eseményeiről. Győri tört. 

és régész, füzetek II. kötet 1861, 
— A Ludányi-nemzetség okmányai. U. o. III. kötet. 
— A marczaltői régi kastély és az utolsó Marczaltőyek. U. o. IV. kötet. 
— Időjárási feljegyzések a XVII. századból. U. o. I. kötet. 

Visontai. Vadászati törvényeink. Erdészeti Lapok IV. évf. Pozsony, 1865. 
Walther Imre. Károlyi Sándor naplótöredékei 1708-ból. Századok. VI. évf. 1872. 

— Adalék Pest városa történetéhez. U. o. VII. évf. 1873. 
— Károlyi Sándor emlékiratai a Rákóczi-háborúk kezdetéről. U. o. VIII. év-

folyam. 1874. 
Weninger Vincze. A mérték- és pénzrendszer kérdése. Budapesti Szemle. Uj folyam. 

VIII. kötet. 1867. 
— A gabnaárak. Statiszt. Közlem. II. kötet. Pest, 1862. 
— Az osztrák-magyar monarchia államháztartása e század első felében. I. II. közi. 

Statiszt. és nemzetgazd. Közlem. VI. VII. kötet. 1870. 1871. 
— Az államháztartás 1828-ban. U. o. 1871. 
— „ ' „ 1837-ben. U. o. 
— „ „ 1838-ban. U. o. 
— Az államháztartás ügye 1826. j anuár 12-én. U. o. 
— Az államháztartás az 1846. és 47. években. U. o. 

Wenzel Gusztáv. Adalékok Száva—Szt.-Dömötör város történetéhez. Magyar akadémiai 
értesítő. B.) V. kötet. Pest. 1864. 

— Marino Sanuto Magyarországról. 1496—1501-ben. U. o. V. évf. 1871. 
— Budai regesták. Magyar történelmi tár. I. kötet. 1855. 
— Okmányi kalászat I—XXXII. U. o. II. kötet. 1856. 
— A Héderváry Ferencz jószágai feletti per és Ítélet. 1523-ban. U. o. VI. k. 1859. 
— Okmányi adalék Borbá'a és Erzsébet magyar királynék birtokáról. U. o. XII. 

kötet. 1863. 
Wertheimer Kde. Magyarország állapota a XVI—XVII. században. Századok. IX. 

évfolyam. 1875. 
Zordfalvi Antal. Az ungvári kincstári uradalom erdőségei. Erdészeti Lapok. III. évf. 

Selmecz, 1864. 
Zsilinszky Mihály. Adalékok az 1735—1754-iki népforrongás történetéhez. U. o. IV. 

évf. 1870. , 
Zsuppanek István. Gróf Eszterházy Pál nádor 1682. august. 25. kelt előterjesztvénve 

Lipót királyhoz, az ország megvédése tárgyában. Győri tört. és régész füzetek. 
II. kötet. 1862. 



BEEK KÖNYVE MÁBlA TERÉZIA ÉS B. JÓZSEF KERESKEDELMI 

P O L I T I K Á J Á R Ó L . 

Irta : Du. LENGYEL JÁNOS. 

Beer Adolf az osztrák kvótabizottság volt előadójának könyve *) a 
magyar gazdaságtörténetre nézve is fontos. Nem annyira közvetlen 
magyar adatai miatt, mert csak szórványosan találunk benne egyet-mást, 
mint inkább azcrt, hogy az osztrák kormány kereskedelmi politikájának elég 
jellemző képét nyújtja, többnyire eddig ismeretlen levéltári források 
alapján. 

E politikát pedig, különösen a XVIIL századból mentül jobban 
kell megismernünk, hisz éppen az osztrák forgalmi és vámpolitika 
ártott legtöbbet a magyar közgazdaságnak, ebben nyert kifejezést egész 
gazdasági ellentétünk. 

Az osztrák ipar és kereskedelem időnkénti helyzete adja meg 
magyarázatát az osztrák központi kormány magatartásának mind a kül-
földdel, mind hazánkkal szemben. A döntő körök, központi szervek és 
a vezető osztrák közgazdák nézeteinek megvilágítására sok érdekes 
adatot találunk Beernél. 

A magyar gazdaságtörténésznek, erre a korszakra : a felvilágosodott 
abszolutizmus korára, szintén óriás anyag áll rendelkezésérc a hazai levél-
tárakban. A jelentések, emlékiratok, kimutatások százai részletes bepillan-
tást engednek vetni kezdetleges gazdasági viszonyainkra. Voltak nálunk 
is helyes gazdasági érzékkel biró reformerek, kik azonban minden 
törekvésük daczára sem voltak képesek az ország gazdasági független-
ségét kivivni. Maradt minden a régi helyzetben, a mit Berzeviezy 
Gergely igen találóan jellemzett „status colonialise-nak. **) 

E helyzetnek s e küzdelmeknek mélyebb elemzése azonban lehetetlen 
azon gazdaságpolitikai titkos rugók ismerete nélkül, a melyek Bécsben 

*) Die österreichische Handelspolitik unter Maria Theresia und Josef Ii. von 
Adolf Beer. Wien. 1899. 

**) „Atque indo patet Hungáriám ad cum statum positam fuisse, qui colonialis 
(licitur, (juive inter geiitcs barbaras Indicas ae nonnullas Europae provincias obtinet." 
De Commercio et Industria Hung. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1899. 12 
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működtek. Ennélfogva a Beer könyvéből, közvetett módon képet 
nyerünk a rnnlt századi magyar közgazdaságról is, ha a bécsi körök 
kereskedelmi politikájával van módunkban alaposabban megismerkednünk. 

I. 

Az állami beavatkozás, a közgazdasági téren, sohasem volt hatal-
masabb, mint Mária Terézia és II. József alatt. 

Az 1749-ben fölállított bécsi udvari „Commcrzienrath" az osztrák 
ipar fölvirágzását merőben protekezionisztikus politikával vélte előmoz-
díthatni. Annyira át volt hatva mindenki c rendszer igazságától, hogy e 
korban alig elvétve találkozunk egy-egy szabadelvűbb gondolkozású 
államférfiuval. 

A kormány nemcsak kifelé, a külfölddel szemben zárt el minden 
utat, a legkörmünfontabb eszközökkel, hanoin a belföldi vámok segé-
lyével még az egyes országok, sőt egy-egy vidék kereskedelmét is meg-
akasztotta, czéljai érdekében. E tarifa-politika mesterkélt elszigeteltséget 
teremtett és csak fokozta a monarchia különböző részei közt fönnálló 
régi természetes ellentétet. 

Ez a rendszer II. József alatt érte el tetőpontját. 
Az 1784-iki pátensben találjuk a császár vámintézkedéseinek 

indokolását. Szerinte a fogyasztó közönség tisztán előítéletből ragasz-
kodik a külföldi gyártmányokhoz. „Diesem Übel Einhalt zu thun solle 
entbehrlichen fremden Waaren, durch höhere Belegung einigermassen 
der Eingang erschwert werden um dadurch den Nationalverzehrer zu 
versetzen, die inländischen Erzeugnisse zu suchcn." 

A behozatali vámok jövedelmét a belföldi ipar támogatására 
szolgáló kereskedelmi alapra kívánta fordíttatni, hogy a mit a külföldi 
áruk fogyasztása elvon a nemzetgazdaságtól, némileg ezen az uton 
pótoltassék vissza. 

A tilalmak nem vonatkoztak a toscanai, mantuai, magyarországi 
és németalföldi termékekre. A magyarországi és az örökös tartományok-
nak a belső vámvonalon kivül eső részeiből behozott áruk, mérsékelt 
vám alá estek, igy például a magyar és galicziai kézmüáruk rendesen 
a külföldi vám felét fizették. 

A mi a közgazdasági elméletet és gyakorlati kivitelét illeti, a mult 
század nyolezadik tizedéig a védvámosok voltak többségben. Később 
mindegyre szabadelvűbb irányzat mutatkozott. 

Raab 1774-ben egyenesen kimondta, hogy nagyon kérdéses, vájjon 
azon iparágak, melyek az utolsó 30 év alatt kifejlődtek, csakugyan a 
védvúmpolitika szüleményei-e? Véleménye szerint a legvirágzóbb gyárak 
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Csehország, Morvaország és Sziléziában éppen a kereskedelmi szabadság 
idejében keletkeztek. Hägelin szintén elveté a merkantil-rendszert. 
Sonnenfels bár sokban physiokrata elveket vallott, a középúton haladt 
és nem utasította vissza mereven a kormánynak gazdasági téren való 
beavatkozását. 

A szabad kereskedelem legkövetkezetesebb hive Zinzmclorf Károly 
gróf volt, kinek emlékiratai a XVIII. század gazdasági viszonyaira első-
rendű forrást nyújtanak. Gazdasági kiváló szakismereteit, habár az 
ellenkező iskolához tartozott, II. József császár is elismerte. 

Ö gyakorolta a legélesebb kritikát. Sajátságosnak tartotta, hogy 
néhány gyáros örökös panaszai a kormányt mennyire nyugtalanítják. 
Lesujtólag nyilatkozott az olyan kézmüvekről, a melyek évtizedek öta 
élvezik az állam segítségét, és még sem tudnak lábukra állani. A keres-
kedelem ne legyen a háborúskodás eszköze, hanem gazdasági kapocs, 
mely a nemzeteket összefűzze. Nem létezhetik ártalmas passzív kül-
kereskedelem, mivel a nemzetek gazdagságát nem csupán a felhalmozott 
nemes érczkészletböl kell megítélni. Az annyira magasztalt „kereske-
delmi mérleg" tana tisztán agyrém, amelynek szüleményei a legbonyo-
lultabb táblázatok és kimutatások. Eltekintve a helytelen elvtől, melynek 
szolgálatában állanak c kereskedelmi táblázatok, teljesen megbízhatat-
lanok is egyszersmind. 

De az uralkodó rendszer, e mesterségesen kiszabott keretek közt 
is, ideálja megvalósítására a hatalom összes eszközeit SZÍVÓS kitar-
tással és sok eredménynyel alkalmazta. 

Lássuk legelőször is a belkereskedelem terén véghezvitt intézkedéseket. 
A legsúlyosabb baj a mult században az volt, hogy az egész 

birodalomban a forgalmi vonalak a legszánandóbb állapotban voltak, 
mely minden rendszores szárazföldi vagy vizi közlekedést megakasztott. 

Az o téren megindított akczió eredményeként, a főbb útépítkezések 
közül kiemelendő a Bécsből Brünnbe, illetőleg Prágába vezető utak III. 
Károly s a Bécs—Trieszt közti nagy közlekedési vonal kiépítése Mária 
Terézia alatt. 

III. Károly óta egyre hangoztatják a vizszabályozás szükségét, de 
a tervek megvalósítását még Mária Terézia korában is a pénzhiány, de 
főkép a bürokratikus gépezet nehézkessége hátráltatta. 

Báró Sterndahl nagyobbszerü tervekkel lópett fel a Dunának a 
Moldva és Elbával, valamint a Morva folyónak az Oderával való össze-
köttetését illetőleg. E vízszabályozási tervezetekre csak vontatva feleltek 
a hatóságok, a csehgubernium és a Commerzienrath. A föakadályt a nagy-
költségek képezték, melyek Hatzfeld jelentése szerint 2—3 milliót igényeltek. 
A sok terv közül végre 1774-ben a Moldva szabályozásával elkészültek. 

12* 
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A mi a magyar vízszabályozásokat illeti, a Commerzienrath 1753. 
julius 13-iki protocolluma a Béga-csatorna kijavítását hagyta helyben; 
1754. deczember 21-én a Száva, 1767. február 11-én pedig a Maros és 
Kulpa hajózhatóvá tételét rendelte el. Az egész ügyet Baab udvari 
tanácsosra bizták, ki 1773-ban hozzá is fogott a terv kivitoléhez. 

Egy másik javaslat, a Fremont-é, oda irányult, hogy Sziszek alatt 
a Szávát a Dunával kössék össze, Mária Terézia Eszterházy Ferenez 
gróf főkanczellárhoz 1780. aug. 16-án intézett legfelsőbb kéziratával 
pedig a Duna Pozsony—Bécs közti vonalának, valamint a Garam és 
Rába szabályozását hagyta meg. 

A Murának Leobcntöl a Duna torkolatáig való szabályozását, bár 
az főkép a stíriai vas és bor forgalmát emelte volna, a stájer rendek 
azzal az indokolással ejtették el, hogy szükségesebb adósságot fizetni, 
mint sem ilyenekre költekezni. 

A forgalmi vonalak jobb karba helyezése mellett a bécsi keres-
kedelmi udvari bizottság 1755. óta az egyes országokba biztosokat 
küldött ki, kik a holyszinón tapasztaltak alapján tegyenek jelentést 
arról, bogy a kormány micsoda intézkedéseket tegyen a belső kereske-
delem emelésére. *) 

Chotek utasításában, a mit ő az Alsó-Ausztriába kirendelt keres-
kedelmi bizottság részére 1754. jan. 4-én készített, megtaláljuk az egész 
kereskedelmi programmot. 

E szerint a kereskedelmi ügyeket ezentúl egységesebb elvek-
alapján, lehetőleg rövid uton kell elintézni. A főczél : az osztrák gyár-
és kézmü-ipar versenyképességének elömozditása. Mesterséges eszközök-
kel kényszerforgalomba hozandók az osztrák ipartermékek. Főleg a bécsi 
kereskedőket akarták kizárólag a belföldi piaezra szoritani, akik e miatt 
a kormánynyal szemben nagy ellentállást fejtettek ki. Egyik emlékiratuk-
ban tudtul adják a kormánynak, bogy a belföldi czikkek a külföldiekkel 
szemben a fogyasztás igényeit ki nem elégíthetik, mert rosszabb minő-
ségükön felül még 80°/o-kal drágábbak is. 

A külföldi kereskedelmet megszoritó intézkedésekot némileg azzal 
enyhítették, hogy 1764-ben a pilseni, brünni, olmützi, bécsi, kremsi, linzi 
és gráczi sokadalmakon az elárusitást a külföldieknek is megengedték. 
Éppen csak a házalástól tiltották el őket. E korlátozást azzal indokolták, 
hogy máskép az osztrák pénz külföldre vándorol, a mi az akkori fel-
fogás szerint a gazdasági egyensúlyt megbontaná. 

Szilézia elszakadása súlyos csapást mért az osztrák, nevezetesen 

*) Gróf Haugwitz és Procop biztosoknak Magyarország kereskedelmi viszonyai-
ról szóló 1755. évi jelentését I. a Szemle 1897. évf. 201 — 40. lapján. 
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a csehországi kereskedelemre, hisz főleg a boroszlóiak közvetítették az 
ipari termékek forgalmát s egyáltalán Ausztriában, nagyobbszerü vállal-
kozásokat külföldiek vittek keresztül. Maga a kormány is megvallotta, 
hogy az osztrák alattvalók szervezettebb hitel és szakismeretek hiányá-
ban nem képesek a külföldiekkel versenyezni. A nagyobi) üzleti szellem, 
valamint a kereskedelem föllendülését előmozdítandó, a kormány 
szabadalmakkal látta el a megtelepedett külföldi kereskedőket. E sza-
badalmazási rendszer különben már egy századja divolt, I. Lipót 
uralkodása alatt nyerték el a külföldiek első nagy szabadságlevelüket. 

Heves küzdelmet fejtettek az osztrák kereskedők az idegeneknek 
e rájuk nézve sérelmes mentességeivel szemben. Végre sikerült 
Mária Terézia alatt odahatniok, hogy az 1774. május 23-iki nyilt parancs 
kedvezményes helyzetükben meghagyta ugyan őket, de áruraktározási 
szabadságaikat eltörülte. 

Bécs pénzforgalmát is legnagyobbrészt külföldi üzérek bonyolították 
le. A külkereskedelemnek a vámtilalmak miatti csökkenésével, a kül-
földiek közül sokan tőkéjüket ipari vállalatokba fektették. 

A hitelügy szervezése csak lassan haladt elő, még 11. József is 
idegenkedett bankok alapításától. Itt is megnyilatkozott az állami 
beavatkozás rendszere, csak egyetlen intézetet szabadalmaztak : a brünni 
hitelbankot. 1751. január 9-én alapították e hitelintézetet, mely eleinte 
csak kölcsönügyletekkel foglalkozott.. Nem volt azonban tulajdonképeni 
bank jellege, mert később különféle árúkkal, nevezetesen posztó és vászon-
neniüekkcl is kereskedett s mint kiemelik, a bank 25 év alatt 11.777,410 
forint értékű ipari és nyersterméket hozott forgalomba. 

A Bécsben 1787-ben megalakult kereskedelmi-, hitel- és leszámítoló 
bank szinten szabadalmazott volt, amit a fennálló rendszer mellett ter-
mészetesnek találtak. A kamatláb megállapításánál is szabályozólag 
igyekezett a kormány befolyni, 4%-ra szabván a maximumot ; minthogy 
azonban az ilyes korlátozás a kereskedelmi hitel lényegével ellenkezett, 
nemsokára visszavonták. 

A bélkereskedelem érdekében Mária Terézia buzgón fáradozott 
azon, hogy az osztrák tartományok és Magyarország között élénkebbé 
tegye a kereskedelmi forgalmat. 

A XVILI. század első tizedeiben Bécset es Linzel elég sűrűen is 
látogatták a magyar kereskedők. A vámemelések azonban 1726. óta 
lassanként Brünn felé terelték őket, mig végre 1728-ban teljesen elfor-
dulván az osztrák piacztól, kizárólag Boroszlót és főkép Lipcsét keresték 
fel, nemcsak azért, mert a különféle vámok és illetékek zaklatásá-
tól védve voltak, hanem mert itt nagyobb hitelt, is élvezhettek, mint 
Ausztriában. A kereskedelmi mérleg emberei fájdalmasan jajdultak fel 
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arra a mintegy 3.000,000 frtnyi veszteségre, amely igy a magyar kereslet 
csökkenése következtében állott elő. 

A bécsi kereskedők az 1673. évi vámtarifa alapján való kereskedelmi 
szabadság visszaállítását*) követelték. Csakis igy vélték elérhetni, hogy 
mint azelőtt, ugy most is liées közvetítse mind a külföldi, mind az 
osztrák áruk forgalmát Magyarországgal. A kereskedelmi hatóság azon-
ban, élén Chotek Rudolf gróffal, nem hajlott emlékiratukra. 

A sürübb kereskedelmi forgalom legnagyobb akadályát a temérdek 
közbenső vám és illeték képezte. 

Mária Terézia tett ugyan c tekintetben néhány intézkedést a 
Bécs és Magyarország közti forgalom megkönnyítésére. Az 1755. márcz. 
24-iki rendeletben a hainburgi, schwechati, pöltenkircheni, brucki, 
petronelli és himbergi vámokat beszüntette, illetőleg azokat, a vám-
szedésre jogosult uraktól megváltatta. 

Jellemző egy kelet nélküli iratocska : „Refleooiones was für Ver-
fügungen von seithen Hungern in 30-sten iveesen zur Beförderung der 
Commercii vorzunehmen."' E szerint a magyar harminczadosoknak adandó 
50 frtnyi „douceur" a legbiztosabb mód volt az ügyek előmozdítására. 
Sok németbirodalmi árut csempésztek be ily módon Lengyelországon át, a 
Kárpátokon keresztül Magyarországba. Török czégek szine alatt is sokat 
lehetett behozni, mivel a török kereskedők csak a szerződéses 50% 
vámtételt fizették. A Commerzienrath sokat foglalkozott e kérdéssel, 
hogy mikép vehetné elejét e kijátszásoknak. 

Szigorúbb vámkezelést rendelt el a lengyel és sziléziai határon, 
továbbá Bécsben áruraktárak felállítását vette tervbe olyan czikkek 
felhalmozására, a melyeket eddig Lipcsében szoktak vásárolni magyar 
kereskedők. Sinzendorf Fülöp gróf azt ajánlotta, hogy Krems városát a 
magyar és erdélyi kereskedők számára szabad kereskedelmi helynek 
nyilvánítsák ki. A Commerzienrath e tervet elvetette, bár az Mária 
Terézia tetszését megnyerte. 

A védvámos politika nyomása alatt Mária Terézia elhatározta, 
hogy a külföldi áruk behozatali tilalmát Magyarországra is kiterjeszti, 
de előzetesen 1764. január 31-én a magyar és erdélyi kanczelláriát 
akarta meghallgatni. A Commerzienrath mégis ugy vélekedett, hogy 
olyan czikkek, melyeket az osztrákok még som állithatnak elő kellő 
mennyiségben, Magyarországba külföldről bevihetők volnának. Többek-
közt a lengyel és moszkvai durvább vászonnemüek kitiltása nagyon 
sújtaná azt az élénk cserekereskedelmet, melyet a magyar borral űznek. 
A finomabb vászon- és selyemáruk behozatala már bátran kizárható, 

*) V. ö. a Szemle 1897. cvf. 398—409. 1. 
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mert az osztrák ipar ezen ága meglehetősen kifejlődött, sőt a nagyobb-
folcu magyar fogyasztás következtében még jobban felvirágozhatnék. 

Daczára a magyar és erdélyi kanczelláriák ellenvetéseinek s az 
1764. évi országgyűlés tiltakozásának, hazánk gazdasági elszigetelése 
mégis vcgbe ment, inert Mária Terézia 1766. január 4-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával a behozatali tilalomnak Magyarországra való kiterjesz-
tését elrendelte. 

Mig így az osztrák ipari termékeknek erőszakos módon piaezot hódított 
az osztrák kormány, addig Magyarországnak még mezőgazdasági kivitelét 
is nagy mértékben korlátozta. A magyar buzánaJc Ausztriába hozatalát 
teljesen az osztrák szükséglet és termelési viszonyok alakulása szerint 
engedték meg. Így pl. az 1770-iki gabonahiány alkalmával a tengeren 
sem engedtek magyar gabonát kivinni, hogy mindent az osztrák fogyasz-
tásnak biztosítsanak. 

Nyerstermékek csak az ipari feldolgozásra szükséges mennyiségben 
bocsáttattak be. 

Magyarország állatkivitclét is ellenséges szemmel nézték, s ha 
itt-ott találkoztak is egyes szabadelvűbb gondolkodók, a többség szűk-
keblűén ellenkezett. 1 Vrbna gróf a „Ministerial Bancodeputation" elnöke 
nem látta be okát, miért kellene a magyar ökröt kedvezményben része-
síteni, mindezt a már ismeretes egyoldalú szempontból, nehogy a magyar 
külkereskedelmi mérleg valamikép aktiv lehessen. 

Ilyetén módon egyedül a tengerparti kereskedelem föllendülésétől 
függött a magyar közgazdaság felvirágzása. 

Az clsö kisérletet a Bánságnak a tengermellékkel való kereskedelmi 
összekötésére Schley Tivadar nevü százados tette 1757-ben. Gastl 
föhadnagygyal közösen épitett 3 hajón ugyanis gabonát, viaszkot, sót és 
füstölt hust szállított Trieszt és Fiúméba. A közlekedési vonalak hiányos-
sága s a csekély vagyonbiztonság azonban, nagy akadályokat gördített a rend-
szeresebb kereskedelmi forgalom elé. Még a haditanács pártfogását is 
kikérték. Mégis Schley eleinte elég jó üzleteket csinálhatott, mert csakhamar 
Bécsbe hivták s ott a Száván, Kulpán és a Károly-uton egy kincstári 
költségen eszközlcndö kereskedelmi vállalattal bízták meg. Schley, 1759. 
márcz. 17-iki jelentése szerint 100%-nyi nyereséggel dolgozott, főleg 
búzát és füstölt hust szállított. E kedvező eredményre a trieszti inten-
denza alkalmazottját, Raab-ot bizták meg, hogy foglalkozzék a bánsági 
kereskedelem kérdésével. Raab 1759. november 29-én kelt jelentésébon 
főleg a gabonakereskedelemre fektetett nagy súlyt. Olaszország szerinte 
elég biztos piaczul fog szolgálni, nevezetcsen rossz termés idején. 
Kiemelte azonban, hogy a magyar búzának legnagyobb hibája az, hogy 
nem tiszta és földszagú. A népet hivatalból, esetleg bírságolással kellene 
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arra szorítani, hogy tiszta magot vessen, továbbá felvilágosítani, hogy 
ha már vermekbe helyezi is el termését, toscanai módra szalmával bélelje 
ki azokat. A hajózás nehézségeitől eltekintve, még az is megoldásra 
vár, miként továbbittassék a szállítmány Károlyvároson túl, a fuvarozási 
eszközök elégtelensége miatt. Idegen elemek telepítését hathatós eszköz-
nek tartja a vidék felvirágoztatására, főleg a horvátok gazdasági müveit-
ségének fejlesztése okából. 

Ezen előtanulmányok után 1759-ben 50,000 alaptökével 500 frt 
névértékű részvényekkel megalakult a „Temesvári Kereskedelmi Tár-
saság". Alaptőkéje egyre emelkedett, úgyhogy 1764-ig megnégyszereződött. 

A tengerpartra gabnát, hüvelyes vetemenyeket. hamuzsirt, dohányt, 
szalonnát és gyapjút szállított e társaság, viszont fűszerféléket, általában 
gyarmatárukat hozott be. Kezdetben igen jó hírnévnek örvendett s 
magának Mária Teréziának rendeletére az üzlotben a kereskedelmi pénz-
tár 56,500 frt erejéig részesedett. 

A kormány hathatós pártfogásban részesítette, igy Fremont víz-
szabályozási munkálatokkal bízatott meg e czélból. A tengerpartra 
szállított áruk vámmentességben részesültek. A nagy állami beavatkozás 
azonban, ugy látszik, bénitólag hatott az üzleti szellemre, inert bürokratiku-
sán kezelték az ügyeket. Jól mondta Raab, e korszak egyik legeszesebb 
közgazdája: „Aus derTcmesvarer Handelscompagnie könne was grosses 
werden, wenn man nur wolle und erfahrene Handelsleute und nicht 
Camer alofficianten das Steuerruder führen würden." 

Később azonban a társulat túlment a kereskedelmi vállalkozás 
körén és ipari termeléssel is foglalkozott. Többek közt posztó-, dohány-
os üveggyárat, Buccariban pedig fonóházat létesített. 

A Commerzienrath 1764. ápr. 9-iki jelentéséből kitűnik, hogy a 
vállalat 220,000 frtnyi alaptőkéjét helytelenül beruházásokba fektette ; 
nevezetesen építkezésekbe; a ezukorfinomításhoz nem értett, viaszk és 
rozsólis-yyártásba is mélyen belebocsátkozott. A czélszerü vállalkozási 
szellem hiányában az üzleti veszteség már 1760-ban 357,478 frt 38 krt 
tett ki. Jellemző különben, hogy a társaság az Angiidból behozott 
finomított ezukrot a saját czégo alatt hozta forgalomba. A biztos bukás 
elől csak azzal menekülhetett, hogy 1766-ban a trieszti kereskedelmi 
társasággal egyesült, de 1773. táján végleg megszűnt. 

II. József az ö közigazgatási ós politikai közponlositó irányzatának 
folyományakép, az osztrák tartományok és Mayyarorszáy között egységes 
vámterületet törekedett létesíteni. 

Valószínű, hogy Zinzendorf Károly nagy mértékben befolyt az 
uralkodó vámpolitikai intézkedéseire, ha nem is közvetlenül, hiszen az 
ellenkező gazdasági iskolához tartozott. 
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Az uralkodó 1781. szeptember 8-ikán kelt kéziratában utasitá 
Kolowrat grófot, hogy vitassa meg e kérdést. A bizottság azonban a 
reformot ellenezte. Részletesebb felvilágosítást kért, hogy vájjon a 
császár a belföldi vámokat egyáltalán mindenféle árura, vagy csak az 
iparczikkekre nézve akarja-e megszüntetni. Az utóbbiakra nem tartotta 
a tervet veszedelmesnek, de igenis félt a magyar bor cs egyéb mezőgazda-
sági termékek szabad kivitelétől, ami az osztrák gazdaság hasonló mivclési 
ágait jelentekenyen sújtaná. Az államtanácsban megoszlottak a vélemé-
nyek s többen határozottan rokonszenveztek Zinzendorf nézetével. 

A császár mindenekelőtt a két ország forgalmának lehető meg-
könnyítését rendelte el, a mig oda fejlődhetnek a viszonyok, hogy az 
egységes vámkezelés kivihető lesz. Eger tanácsos is nagyon fölkarolta 
a szorosabb gazdasági kapocs létesítésének eszméjét. 1782. június 22-iki 
iratában kifejté, hogy mindkét rész gazdasági érdekközösségéből kell 
kiindulni. Helytelenül történt eddig, midőn az egyik félre előnyös intéz-
kedéseket, a másik ellenséges szemmel nézte. Szabadelvűbb gazda-
sági politika mellett az érdekek kölcsönösen kiegyenlítődnének. 

Tényleges eredményre azonban ezek az eszmecserék nem vezettek. 
A közbenső vámok teljes eltörlése csak egy általános pénzügyi reformmal 
kapcsolatban lett volna kivihető. 

Egyöntetűbb eljárás meghonosítása czéljából II. József Kolowrat 
grófnak meghagyta 1784. ápr. 28-án, hogy az osztrák tartományok 
vámtarifájának megállapításánál a magyar udvari kanczellária előadóját 
is hivja meg a bizottsági tárgyalásra. Az 1784. július 6-án megtartott 
értekezlet szerint az uj vámtételeket Magyarországra is kiterjesztették 
azon megszorítással, hogy azok itt csak hat hóval később, 1785. április 
elsején lépjenek életbe. 

1786. április 24-én hozta meg II. József nevezetes rendelkezését, 
hogy t. i. ezentúl a Magyarországba kivitt osztrák árak vámmenteseknek tekin-
tendők. Ugyanezen év ápril 30-án pedig értesité Pálffy magyar kanczel-
lárt, hogy ezzel kapcsolatban a magyarországi harminczad szedését is 
eltörülte. 

A magyar kanczellária merő fiskalismuzból ellenezte a reformot ; 
150,000 forintra tette a veszteséget, mely a kincstárt ennek következté-
ben érni fogja, az állami kiadások fedezése pedig a vámbevételi források 
nélkül bizonytalanná válik, sőt nem átallotta még azt is felhozni, hogy 
e vámszabadság mellett az osztrák ipari termelés az esetleges magyar 
verseny következtében még veszteséget is szenvedhet. II. József azon-
ban megmaradt elhatározása mellett és a magyar kincstár esetleges vesz-
teségeit, más módon igérte megtéríteni. 
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II. 

Lássuk most már a monarchia külkereskedelmi viszonyait. 
Az osztrák örökös tartományok világforgalmi árúczikkei között 

főszerepet játszottak a csehországi üvegipar termékei, melyek Franczia-, 
Spanyol- és Törökországban, Hollandiában, Portugalban, Olasz-, Len-
gyel-, Oroszországban, sőt Dániában s a Skandináv félszigeten is keresett 
árúk voltak. Zinzendorf Károly jelentéséből kitűnik, hogy az 1752. 
1768. és 1771. években külföldre kivitt üvegáruk átlagos évi értéke 
292,473 forintra rúgott. Az 1770-es évek vége felé azonban egyre 
csökkent a kivitel, a mindegyre növekvő verseny következtében. 

A másik tekintélyesebb kiviteli czikk a vászon és fonál volt. A 
takácsok számát 24,000-re becsülték. Ezen iparág központja szintén 
Csehország volt. Az 1786. november 25-iki protocollum szerint 4.000,000 
forint értéket képviselt a csehországi vászonkivitel, miből Olaszországra 
400,000 forint esett. A durvább vászonfajták még nagyobb keletnek örvend-
tek az európai piaezon, igy Lengyelországba 1.770,000, Szász- és 
Poroszországba 1.490,000 forint árát szállítottak. 

A posztókivitel már sokkal jelentéktelenebb volt. Bár egyes gyárak 
jobb hirnek örvendtek, nagyobbszerü lendületet a kormány minden 
protekezionizmusa mellett sem nyert, az egész XVlll-ik század folya-
mán. Különben az osztrák fogyasztók finomabb posztószükséglcleit 
Francziaország, Németalföld és Anglia elégítették ki. Bányatermékeket 
Mária Terézia uralkodásának első tizedeiben még mindig nagy mennyiség-
ben vittek ki, főleg rezet, higanyt és vasat. A kormány, mely úgy-
szólván monopolizálta a bányaipar egyes ágait, külföldi kereskedelmi 
házakkal szerződést kötött bányatermékei átvételére. Olyan nyerster-
mékek kivitelét pedig, melyekre a belföldi ipari vállalatoknak szüksé-
gük volt, megnehezítette, vagy egyenesen megtiltotta. Ebből viszont a 
bányatermelöknek volt sokszor veszteségük, midőn esetleg külföldön 
jobban értékesíthették volna áruikat. 

A magyar borkivitel, Szilézia egyrészénck Poroszországhoz való 
csatolása óta, a magas vám következtében csökkent ; ennélfogva azt Német-
alföld és Anglia felé igyekezték terelni. Társaság is alakult e czélra 
idővel, de úgy látszik nem ért cl valami nagy eredményt. 

Lengyel- és Oroszországban kelt legjobban a magyar bor. Kivitele 
azonban nagyobb lendületet már csak azért sem kaphatott, mert az osztrák 
kereskedelmi hatóságok féltékenyen védelmezték az osztrák cs stájer 
borokat a magyarországi versenytől s az osztrák tartományokon át 
a külföldre való szállítást, tiltó vámokkal lehetetlenné tenni igyekeztek. 
Mária Terézia némileg könnyített a magyar bortermelők helyzetén. 
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A mezőgazdasági termékek forgalmát egyáltalán, a század közepéig 
igen megakasztották, a kivitelt egyenesen megtiltották. Kiválóbb közgazdák, 
mint Raab az 1760-as években egyre hangsúlyozták a gabonakivitel fon-
tosságát. A gabonapolitika terén mindazonáltal csak 1773-ban állott be 
változás, midőn a gabonának a tengerpart felé szabad kivitelt biztosí-
tottak. Egyeseknek pl. Brentanonak 100,000 frt előleget is adott a 
kincstár a gabonakereskedelem folytatására. Lassanként felhagylak tehát, 
legalább részben, a tilalmi rendszerrel, melynek fentarlását azzal indo-
kolták volt azelőtt, hogy az a belföldi gabonahiány legjobb praeventiv 
eszköze. A fakivitelt a belföldi szükségletre való tekintettel továbbra is 
korlátozták. 

Belgiojoso gróf vetette fel először egy stockholmi előterjesztésében 
a kiviteli jutalmak eszméjét. Mária Terézia Chotek grófhoz intézett, 
1767. február 17-én kelt kéziratában, azt, a külkereskedelem előmozdítására 
hathatós eszköznek tartotta. A Commerzienrath ellenkezőleg, többet 
várt a behozatali tilalmaktól; lehet, hogy pénzügyi szempontokból indult 
ki, mivel nem állottak elegendő összegek e czélra a kincstár rendelke-
zésére. II. József egynémely czikkre meghonosította a praemium-
rendszert. 

De a monarchia külkereskedelmi politikájának legtermészetesebb 
alapja: a saját tengerparti kereskedelmének fölvirágoztatásában állott. 

Már III. Károly alatt megtettek rá az előkészületeket és érdekes, 
hogy eleinte kétséges volt, hogy vájjon az osztrák vagy a magyar-
horvát tengerpartot tegyék-e a monarchia tengeri kereskedelmének 
kulcsává. 

Halley angol mérnök 1703. márczius 7. és 10-iki jelentésében 
Buccarit tartotta legalkalmasabb tengeri kikötőnek. VI. Károly alatt 
pedig inkább Fiúménak adtak fölényt: „da dessen Inwohner weit über 
die Triestinei' in Traffic und Mercantilsachen bis hero sich sehr 
induslrios erwiesen haben". Végre is Porcia Alfons herezeg véleménye 
döntött, hogy mind a két várost szabad kikötőnek nyilvánítsák. Trieszté 
lön a pálma. Az osztrák kereskedelem általános felvirágzását akarták 
ezzel előidézni, főkép a szomszédos Stiria, Krajna és Karinthia sokat 
nyertek. Magyarországra nézve Fiume még többet jelentett, hiszen az 
osztrák vámpolitika következtében, ez volt külkereskedelmének egyetlen 
csatornája, de csak megkötött kézzel szemlélhette Trieszt rohamos 
haladását. 

A tengeri kereskedelemben a legközvetlenebb versenytárs Vclencze 
volt, mely veszélyeztetve látván érdekeit, mindenféle nehézségeket 
okozott. De hatalma már a XVII. század óta megszűnt félelmes lenni. 
Zaklatásai közölt a legkellemetlenebb az volt, hogy az Adrián hajó-
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átkutatási jogával akart élni, a mitől csak hosszas diplomácziai tárgya-
lások s represszáliák kilátásba helyezése után állott el. 

A tengeri kereskedelem ügye tulajdonkép Mária Teréziától kezdve 
vett igazi lendületet. Chotek elnöklete alatt Triesztben 1749. október 
havában bizottság tanácskozott, mely nemcsak a kereskedelmi kérdése-
ket, hanem a város közigazgatási és pénzügyi kezelését is vizsgálat 
tárgyává tette. Chotek különösen a Levante felé jósolt jövőt a trieszti 
kereskedelemnek, ha t. i. egyszer a legsürgősebb bajon, a közlekedési 
vonalak hiányán, segitenck. 1752-ben újra lent járt e bizottság és 
ezúttal, szeptember 17-től október 2-áig Fiúméban is tartózkodott. Ide-
vonatkozó jelentéséből kitűnik, hogy a bormérés novembertől áprilisig 
Fiume város jogát képezte, mig az esztendő többi részében — a 
velenczeit kivéve — szabad volt a bor behozatal. A bortizednek felét 
a jezsuiták, a másik felét pedig a társas-káptalan és az ágostonrendiek 
szedték. A bizottság szederfa ültetést és a selyemipar meghonosilását, 
továbbá hamuzsirgyár felállítását és egy hetivásár engedélyezését aján-
lotta a fölségnek. 

A következő években Mária Terézia buzgó pártfogása mellett 
egymást érték a hasznos intézkedések, természetesen a beczézett Trieszt 
számára, de azoknak jótékony hatása részben a magyar-horvát tengerpart 
kereskedelmére is átterjedt. Első helyen emlitcndö a Bécs-Trieszt közti ut 
kiépítése, melynek tetemes költségeit az uralkodó maga viselte. Technikai 
kivitel tekintetében külföldön is mintaszerűnek tartották e közlekedési 
vonalat. 1755-ben tőzsdét állítottak fel Triesztben s kapcsolatosan sza-
bályozták az alkusz-ügyet, csődrendtartást, egészségügyet ; 1758-ban be-
pedig hozták az uj váltó-eljárást. Végre már 1756-ban megindultak volt a 
tengerjogi kodifikáló munkálatok, melyek az 1774-iki „Editto politico di 
navigazione mercantile" alapját képezték. 

Egy bank felállítása is hathatósan előmozdította Trieszt kereske-
delmi érdekeit. A „Banco di assicurazioni e cambi maritimi", melynek 
1788-ban helyébe lépett a „Camera di assicurazione" s amely többféle 
kedvezményben részesült. így felmentették az örökségi és tökekamat-adó 
alól, tengeri kölcsönszerződései pedig a váltólcvelek jellegével ruház-
tattak fel. 

Ezeken kivül a kereskedelmi tengerészetre alkalmas egyének kép-
zésérc hajósiskolát állítottak fel. Külföldi tanulmányútra is kiküldöttek 
ifjakat, de mindennek daczára a 70-es években még mindig nagy volt 
a panasz a szakképzett hajósok hiánya miatt. 

Bár az 1766-iki osztrák vámrendszabály Trieszt és Fiume szabad-
ságait újra kiemelte, a tengerparti kereskedők magukra nézve többször 
sérelmesnek találták a vámkezelést. Végre az 1769. április 27-iki nyilt 
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parancs az egész vámügyet új alapra fektette. Az összes fogyasztási 
czikkek vámmentesen léphettek be a trieszti területre, nyersanyagok 
ellenben csak bizonyos mennyiségben, amit a hatóság a belföldi gyárak-
szükséglete szerint, esotről-csetre állapított meg. Azonban ez utóbbiak 
csakis a termelőhelyről való kiszállítás alkalmával estek az illető tartomány 
kiviteli vámja alá, minden más egyéb vám és illeték alól fölmentettek. 

Az 1775-iki vámtarifa föntartotta a tengerparton át be- és kivitt 
árúk vámmentességét, de már a Triesztből az osztrák tartományokon 
keresztül külföldre szállított czikkek megfelelő behozatali és átviteli vám 
alá estek. A trieszti és fiumei gyártmányokra külön tarifát állapítottak 
meg. Ilyen kedvezményezett áruk voltak a behozatalnál : a rozsólis, 
vitorlavászon, kötélnemüek, viaszgyertyák, ezukor ; a kivitelnél : bőrök, 
len, kender, gyapjú, fonál és czérna. Az 1784-iki tarifa még inkább 
szaporitá a kedvezményezett behozatali czikkeket, de azokat csakis a tarifán 
megnevezett tengermelléki gyárokra szorította, minélfogva külön ellen-
őrzés alá kerültek. 

Trieszt elég virágzó ipart űzött. 1766-ban 10 rozsólis gyára volt, 
melyeknek évi gyártmányai 250,000 forint értéket képviseltek s külö-
nösen Boszniába, Szerbiába, Oláhországba, valamint Magyarország és 
Erdélybe szállítottak. A trieszti marasquino külföldön is szép keletnek 
örvendett. Voltak továbbá szappan-, kötél-, vitorlavászon-, selyem- és 
bőrgyárai. 

Tekintélyes volt ezukorgyártása is. melyet azonban Arnold és társa 
monopolizált. E czég ugyanis 25 esztendőre privilégiumot nyert keres-
kedelmi vállalatok létesítésére és a ezukorfinomitásra. 

A kereskedelmi és ipari vállalkozás összevegyülését észlelhetjük itt 
is, mint azt, temesvári társulatnál láttuk, a foglalkozási ágak között 
nem volt meg a szoros határvonal. A munkamegosztás e hiánya jel-
lemző a mult század kezdetleges gazdasági viszonyaira. Az Arnold-féle 
kereskedelmi társaság két millió forint alaptőkével alakult meg, 1000 
forintra szóló részvényeket bocsátott ki, 25°/o azonnali befizetés 
mellett. Kiváltságos helyzetében természetesen magas ezukorárakat 
szabott, a külföld versenyét pedig a kormány vámtételekkel ellensúlyozta. 
A fogyasztó közönség panaszára azonban a bécsi udv. Commerzienrath 
elnöke a bécsi kereskedők ajánlatát fogadta el, hogy t. i. a társulatnak 
a hamburgi ezukorárak szolgáljanak zsinórmértékül. 

1775-ben a társaságnak megengedték, hogy más tartományokban 
is szervezhessen gyártelepeket. 

A tengermelléki ipar fejlődését sokan kettős okból ellenezték. 
Egyrészt a birodalom egyéb részeinek iparára való tekintetből s leg-
feljebb a többi belföldi gyár által föl nem használt nyersanyag feldől-
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gozását vélték a tengerparton megengedhetőnek; másrésztattól tartottak, 
hogy a nép, a kézmű- és gyáripar létesítésével eltereltetik azon foglal-
kozási ágaktól, melyekre a természettől inkább van hajlama. „Die Hände 
dürfen daselbst nicht der Mitwirkung der Handelschaft, Seefahrt und 
Fischerei geflissentlich entzogen werden" — igy vélekedett a bécsi 
udvari Bancodeputatio is. Mária Terézia azonban az iparfejlesztést a 
tengerpartra nézve is fölötte áldásosnak tartotta. 

A hajózás előmozdítására a tengerészeknek hadmentességet, azon 
hajósok özvegyeinek pedig, kik legalább 10 évig az osztrák kereske-
delem szolgálatában állottak, nyugdijat biztosítottak. Továbbá szakkép-
zett hajóépítő mesterek — igy pl. Pietro Nocetti 1200 forint fizetéssel — 
alkalmaztattak államköltségen, hogy idővel e szükséges iparág is kifej-
lődhessék. 

Érdekes, hogy a hajótulajdonosok az angol hajózási acta mintájára, 
hasonló privilégiumokat követeltek a nemzeti hajózás emelése érdekében. 
De az intendenza pártoló felterjesztésére, találóan jegyezte meg a bécsi 
Commerzienrath, hogy mindössze 12 ilyen „nemzeti" hajónál többet 
aligha tudnának előmutatni ; a monarchiának pedig gyarmatok nem 
állanak rendelkezésére, a melyekre támaszkodva kizárhatná a külföldi 
államok versenyét. Zinzendorf pedig arra utalt, hogy Velencze mennyit 
vesztett az idegen nemzetiségű hajók megadóztatásával, mig Trieszt 
hajóforgalma 1752. óta megnégyszereződött. 

Triesztnek nagy előnyére vált, hogy olyan férfiak mozdították elé 
kereskedelmét, mint Hamilton, Lichnovszky, Auersperg, főkép azonban 
Zinzendorf és Raab. Különösen ez utóbbi 1760-ban emlékiratot dolgo-
zott ki széles látókörrel a tengerparti kereskedelemről. Hamilton 
hangsúlyozta először a konzulátusok szervezésének fontosságát. Addig a 
hiba az volt, hogy a konzuli tisztségek nagyobbrészt tiszteletbeli állások 
voltak, fizetés nélkül s leginkább idegenekkel megrakva. A bécsi udv. 
Commerzienrath nagyon akadémikus értékűnek tartotta a konzuli intéz-
ményt és többet remélt a külországokban felállítandó nemzeti kereske-
delmi házaktól. A inult század közepe óta azonban 18—20 helyen szerveztek 
konzuli állomást; a legrégibb a raguzai volt 1750-től. II. József pedig 
1783-ban elrendelte, hogy ezentúl csak osztrák alattvalók alkalmaz-
hatók konzulokul s fizetésüket is rendezte. 

A külkereskedelem emelésére az illetékes körök, a mult század 
közepe óta, sokat foglalkoztak a kereskedelmi szerződések kérdésével is. 
Csakhogy a védvámosok és a szabadkereskedelem hivei egyaránt 
ellenezték. Zinzendorf szerint : a kereskedelmi szerződések még bonyo-
lultabbá teszik a kormány kényszerintézkedéseit, melyekkel mesterségesen 
irányítja a gazdasági élet folyamatát. Chotek egy előterjesztésben — 
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1761. május havából — szintén kétségbevonta a vámegyezmények 
hasznosságát, melyekkel a kereskedelem leköttetik, ami a folyton változó, 
mozgékony gazdasági élet természetével teljesen ellenkezik. 

Spanyolország, Portugal, Franczia-, Angolország és Irlanddal a 
kormány, kereskedelmi szerződések alapján igyekezett a kölcsönös forgal-
mat biztosítani. Egészben véve azonban az osztrák külkereskedelmi 
törekvések nem jártak nagy sikerrel. A cseh üveg- és vászonáruk ezen 
egyezmények előtt nagyobb keresletnek örvendtek, mert fölcg a 70-es évek 
óta egyre érezhetőbbé vált a franczia verseny. Különben a kereskedők 
maguk som lelkesedtek a közvetlen külföldi összeköttetésokért ; ezt 
bizonyítja, hogy p. Cadix-al nagyrészt Livorno, Genua közvetítésével 
kereskedtek. 

A versaillesi cabinet csak azon föltétel alatt volt hajlandó az osztrák 
áruknak kedvezményt biztosítani, ha viszont a francziáknak a Belgiumba 
való kivitelt megkönnyítik. Raab sokat várt a Francziaországgal való 
kereskedelemtől, legfökép a gabona ós sóshal kivitelét ajánlotta. 1770-ben 
jelent meg az első marseillei hajó Triesztben. 

A londoni követnek Belgiojoso grófnak hosszas közbenjárás után 
sikerült a parlament engedélyét kieszközölni arra nézve, hogy nemcsak 
rnagából Ausztriából, hanem Belgiumból is bevihessenek bort, fa-
nemüeket, hamuzsirt, a mit aztán (Pari. act. Georg. III. CLXXVIII. 
1782.) he is czikkelyeztek. A forgalom mindazonáltal jelentéktelen 
maradt, csakis az amerikainál jobb minőségű, főleg magyar hamuzsir 
szerepelt leginkább az angolországi kivitelben. Már a magyar bor nem tudott 
itt piaezot hódítani. 

A portánál a bécsi kormány a mult század eleje óta folyton igye-
kezett alattvalóinak szabad kereskedési jogot kivivni. A passzaroviczi 
és belgrádi szerződések képezték keleti összeköttetésünk alapját. 

111. Károly alatt alakult meg az „Orientalische Compagnie", melyet 
egy 1719. május 27-iki pátensben messzemenő kereskedelmi szabadsággal 
ruháztak föl. A velenczei verseny elfojtását czélozták vele, de nein ért 
el eredményt. Hasonló kudarezot vallott a század közepén a Seeman-
féle társaság is. Az egyéni vállalkozásnak már több sikere volt ; igy pl. egy 
Cartonicii Ivo nevü görög 100,000 forint tökével dolgozott. 

A passzaroviczi egyezmény 2-ik pontját, mely szerint Widdinen túl 
csak török hajókon volt szabad az árúkat továbbítani, Mária Terézia 
uralkodásának folyamán eltörölték, minek következtében a keleti keres-
kedelem némileg föl is lendült, A török részekből a Dunán felhozott 
árúk közt gyapjú, gyapot, fonalncmück, teveszőr, bőrök, viaszk és selyem 
szerepeltek. 1752-ben '/Among, Mehádia és Trieszten keresztül 1.017,756 
fi t értékű török árut hoztak he, aminek felél ismét külföldre szállították. 
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Az 1770-es években a törökországi gyapjú- és gyapotbehozatalt 5 
millióra becsülték. 

A mérleg tehát mindvégig passzív maradt, ami rossz színben 
kezdé feltüntetni keleti kereskedelmünket. Két szempontból igyekezett 
tehát a kormány aktiv kereskedelmet létesíteni, akkép, hogy belföldiek 
lépjenek a török kereskedők helyébe, tárgyilag pedig a törökországi 
kivitel emelése által. A közlekedés könnyítését is tervbevettc, neveze-
tesen czélszerübb hajóépitkezést akart meghonosítani. Mária Terézia 
1765-ben melegen pártolta Hopp mainzi hajóépitész munkálatait. 
Klemann Miklós volt az első osztrák, ki 1768-ban hajórakományával 
Bécsből Törökországba eljutott. IT. József alatt már két nagyobb vállalat 
alakult meg ugyanilyen szándékkal, a Fries- és a Willeshofen-îé\e társaság. 
Az utóbbi sokféle kedvezményben részesült : igypi. az állami gyáraktól l1 2 
évi hitelt kapott, a kivitelre szánt áruk pontos megjelölése mellett vám-
mentességet is nyert. A kormány tetemes segítsége daczára ez a társulat 
is rövid idő múlva feloszlott, úgyhogy 1771-ben egy irat már mind-
össze csak 2 kereskedőről tud, hogy a keletre exportál. Magyarország 
agrár állam lévén, természetesen még kevésbé léphetett kereskedelmi 
összeköttetésbe a hasonló jellegű országgal. 

Nagy elégületlenséget szült, hogy a törökországi kereskedők nemcsak 
a sokadalmak és vásárok idején, amire jogosítva voltak, hanem állandóan, 
az egész éven keresztül kereskedtek áruikkal. Főkép Magyarországon, 
ahol a magyarság kereskedelmi téren alig szerepolt. Sérelmesnek tartották 
magyar részről, a törökországi állatbehozatalt és annak eltiltását köve-
telték a bécsi udvari kamarától. Ez késznek is nyilatkozott arra, hogy 
vámvizsgálatok, vesztegzári intézkedések és tartományi illetékek kirovása 
által segit a bajon, de másrészt leplezetlen önzéssel kifejezte, hogy 
éppen ez a török verseny a legalkalmasabb, túlságos árképződések 
ellensúlyozására s Bécsnek olcsó hússal való ellátására. A bécsi 
Commerzdirectorium tárgyilagosabban nyilatkozott; szerinte a török 
behozatal a magyar gazdaság ezen egyetlen virágzóbb ágát végleg 
tönkre is teheti, a külkereskedelmi mérleg pedig még nagyobb passzi-
vitást fog mutatni. Kaunitz külügyminiszter azonban a passzaroviczi 
szerződés további változatlan l'ontartása mellett döntött. 

A birodalom külkereskedelmének harmadik főiránya Lengyel- és 
Oroszország felé húzódott. A inult század első felében Boroszló közve-
títette a lengyel-osztrák áruforgalmat. A behozatali czikkek között 
főleg viasz, méz, nyersbőrök, szőrmék, gyapjú és durvább vászonnemüek 
a kivitelnél : posztó, viaszkosvászon, irópapir, tengermelléki olaj szerepeltek. 

Szilézia elszakítása után Mária Terézia kormánya a lengyel áruforgal-
mat az osztrák tartományokon át iparkodott irányítani. 1750-ben kezdődtek 
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meg a kölcsönös tárgyalások erre nézve, de még 1763-ban sem tudtak 
megállapodásra jutni. A bécsi Commerzienrath valami, Boroszlóval lehe-
tőleg versenyképes várost kívánt emporiumként kijelölni, hová vám-
kedvezménynyel hozassanak be a lengyel árúk s viszont a belföldi 
ipari termékek is biztos piaczot nyerjenek. Eleinte Trqppauba tervezték a 
forgalom kölcsönös lebonyolítását, a felsőmagyarországi kereskedőkre is 
számítván. Az illető hely részére a kereskedelmi hatóságok, a teljes kereske-
delmi szabadság mellett, ellentétben a bécsi udvar agyonkatliolizáló 
irányával, még szabad vallásgyakorlatot, valamint a személyi szolgál-
tatásoktól való mentességet is kívántak biztositni. 

Mária Terézia 1774. szeptember 9-iki nyilt parancsában Tesehent 
ruházta föl e kiváltságos állással. Egyszersmind évenként kétszer, 
április- és szeptemberben sokadalom tarLását is engedélyezte. A követ-
kező év tavaszán tartották meg az első sokadalmat. Külön bizottság 
ment a helyszínére, hogy a kereskedelmi alakulásokat megfigyelje. De 
Eger jelentése szerint az egész ügy kudarezot vallott. Általános részvét-
lenséget tanúsítottak a lengyel kereskedők ; a galicziai zsidók pedig, 
kikre nagyon számítottak, igen drágullak az osztrák gyártmányokat. A 
linczi gyár igazgatóját, Sorgenthalt küldték tehát tanulmányútra, hogy 
a galicziai gazdasági viszonyok közvetlen megfigyelése alapján tegyen 
előterjesztést, mikép segíthetne a kormány a bajon. Mind e fáradozás 
daczára a második sokadalmat is csak gyöngén látogatták. 

Némelyek azt ajánlották, hogy magas átviteli vámokkal akadályozzák 
meg a lipcsei piaczról való árubeszerzést. Sokkal higgadtabban itélt 
azonban a galicziai kanczellária, hangsúlyozván, hogy Lipcse és Boroszló 
nagvobbmérvü forgalmát az áruk olcsósága és választékának köszönheti, 
továbbá hogy ott a galicziai kereskedők nagyobb hitelt is élvezhetnek. 

Az osztrák kormánynak itt ugyanazt a politikáját észlelhetjük, 
melyet a magyarországi kereskedőkkel szemben alkalmazott, mikor 
minden áron Bécsbe kényszeritette őket. A protekcionisztikus állami 
beavatkozás azonban itt sem képes a természetes gazdasági törvények 
szerint alakuló kereskedelem folyamatát erőszakkal megvál- toztatni. 
A tescheni kísérletezéssel tehát lassanként végleg felhagytak. 

Meg kell még emlékeznünk némely exotikusabb vállalkozásról. 
Mayersbach kereskedelmi tanácsos 1755-ben az angol „East 

India Company" mintájára szabadalmazott keletindiai kereskedelmi 
társulat szervezésének tervét dolgozta ki. A Commerzienrath azonban 
ezt szkeptikusan fogadta, hivatkozván a gyarmatkereskedelem nagymérvű 
passzivitására. 

A hetvenes évek elején Delpiang nevü hollandi, Triesztből Chinába 
akart árukat kivinni. Zinzendorf 1771. deczernber 11-én, erről szóló 

tiazdaságtörténelmi Szemle 1899. 13 
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votumában kifejté, bogy a gyarmatkereskedelem ellen elvi kifogásai 
ugyan nincsenek, ám fektessék be tőkéjüket a vállalkozóbb szellemek-
ilyen messzemenő spekulácziókba, de az állam azokban maga ne 
vegyen részt, mert a szomszédos országokkal való forgalom közvetlenebb 
haszonnal kinálkozik. 

Bolts, az angol társaságnak volt alkalmazottja, 1774-ben Belgiojoso 
londoni osztrák követ közbenjárására azokon a helyeken akart keres-
kedelmi telepet létesiteni, amelyek azelőtt az ostendei társulat birtokában 
voltak s egyszersmind állami támogatást kért kereskedelmi vállalatának 
szervezésénél. Különösen Raab karolta föl ezt az eszmét, kiben Bolts 
tapasztalatai bizalmat keltettek. A gyarmati kereskedelemben a mérleg 
passzivitását, szerinte, azzal lehetne ellensúlyozni, ha Trieszt a behozott 
áruk egyrészét ismét külföldre szállíttatná és igy a kontinens gyarmatáru 
szükségletét részben az osztrák emporiumból elégitené ki. 

Mindezek a tervek és számitások azonban nem váltak be. Bolts 
1777-ben a nyert szabadalom alapján meginditá ugyan vállalatát, de 
az aránytalan beruházások következtében 10 milliónyi vesztesége volt. 
Mindazonáltal 1782-ben főleg hollandi tökével ujabb társulatot szerve-
zett, ügynökségei Európának 21 kereskedelmileg fontos helyén ágaztak el. 

Ugyanezen időben Proli Károly Chinára és Afrikára nyert kizárólagos 
kereskedelmi jogot. Mindkét vállalkozás megint sikertelen maradt. 

A kormány a keleti kereskedelem előmozdítására, ezeknek feloszlása 
után, nem is adott többé szabadalmat ilyen társasvállalatoknak. Egyes 
külföldiek azonban, kik Triesztben India felé kereskedtek kitüntetések-
ben részesültek s indigenátusi jogot is nyertek. 

Észak-Amerikával Weinbrenner bécsi. kereskedő kisérelt meg 
1783-ban kereskedelmi össszeköttetést. Egy évre Beelen bárót is kikül-
döttek kereskedelmi tanácsosi [czimmel, hogy e téren közbenjárjon. 
Társulat is alakult 1785-ben „Oesterreichiseh-Amerikanische Handels-
gesellschaft" czimén. Igazgatói Strahlendorf, Belletti, Maffei és Simpson 
voltak, de ez a társulat is a többiek sorsára jutott. Beelen küldetésé-
nek se volt eredménye, minek következtében az osztrák konzulátusnak 
Philadelphiában való fölállításától is elállottak. 

Ezek röviden ama tanulságok és tények, amelyeket a Mária 
Terézia és II. József alatti bel- és külkereskedelemről, a Beer könyvé-
ből levonhatunk. E kereskedelmi politika tüzetesebb birálatát, az ered-
mények egybevetését, összefoglalását azonban hiába keressük nála. De 
ez már, jórészt nem Beer hibája, hanem főleg abban rejlik, hogy — 
mint maga is panaszkodik — e korszakról igen kevés statisztikai 
adat maradt fönn, ami pedig megvan, azt viszont az akkor uralkodó rend-
szer elvei teszik megbízhatatlanná. 



ADATOK. 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR TENGERPARTI KERESKEDELEM A FRANCZIA 
URALOM ALATT. 

M é m o i r e s u r le C o m m e r c e d e l ' I l i y r i e a v e c l e L e v a n t . 

Dans un moment ou des circonstances impérieuses suspendent 
indéfiniment tout commerce maritime, il semble naturel de chercher 
quelque adoucissement aux privations qui en résultent, et à ouvrir de 
nouveaux canaux de prospérité, les Provinces lllyriennes, nouvelles 
frontières de l'Empire, sont placées heureusement pour remplir le double 
objet, de réparer leurs pertes et d'influer puissamment sur le sort des 
manufactures françaises, et leurs habitants consacreront avec em-
pressement l'activité* et l'industrie, qui les distinguent à réaliser les 
grandes vues, que Sa Majesté a exprimées à l'ouverture du corps législatif. 

I. 

Le commerce du Levant qui créa pour ainsi dire, Gênes et Venise 
et commença la civilisation européenne, fut presque jusqu'à nos jours 
entièrement maritime. Les marchandises étaient transportées de toutes 
les villes, qui forment l'échelle sur la côte de l'Asie-Mineure, dans les 
ports de 1' Italie, du midi de la France et de l'Espagne. 

L'interruption de la navigation commerciale et les mesures relatives 
au pavillon des Neutres ont forcé ces marchandises de prendre un autre 
cours : Vienne en est devenu le centre, et le monopole en appartient à 
l'Autriche. 

C'est par cette voie détournée que commerçaient avec Smyrne et 
Constantinople les maisons grecques et arméniennes de Trieste et de Fiume, 
quand ces deux villes appartenaient encore à l'Autriche et si cette voie 
était suivie, la prédilection seule du gouvernement Autrichien pour sa 
Capitale, la faveur accordée à la ville de Vienne et à la Hongrie, en était 
la cause. 

S'il faut, que la situation actuelle de ces villes ajoute encore aux 
charges considérables d'un transport par terre si long, tous les profits 
du commerce se trouveront absorbés, et déjà môme plusieurs des 
maisons les plus considérables se disposent à porter à Vienne leur 
industrie et leur capitaux. 

13* 
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Dans cet état de choses, s'il était seulement possible de diviser 
également le cours des marchandises du Levant entre l'Autriche et 
l'Illyrie, ce serait déjà un grand avantage, car on en enlèverait le 
monopole à l'Autriche, on animerait le commerce languissant des 
provinces lllyriennes, et en fin on ferait tourner au profit de l'Empire 
français tous les frais de lazaret, de douanes, de transit et de transport, 
qu'il est obligé do payer en masse à l'Autriche en lui achetant les 
marchandises du Levant. 

Mais il sera facile de démontrer par les calculs les plus rigoureux, 
que l'avantage ne sera pas seulement partagé, car il y aura parle transport 
à Trieste et par Trieste en France, une diminution si considérable sur les 
frais, et sur le nombre des journées, les dépenses à faire pour l'établisse-
ment do ce commerce sont si petites, et les résultats si clairs et 
si grands, qu'il n'est guère possible de douter, que pour peu, que le 
gouvernement accorde d'aide, cette route ne devienne la plus fréquentée, 
sinon, l'unique, par laquelle les marchandises du Levant consommées 
dans l'Empire prendront désormais leur direction. 

IL 

La navigation de l'archipel n'étant point inquiétée dans ce moment, 
le commerce de Smyrne et de Constantinople avec Salonique est assez 
sûr et fort actif, mais dans le cas, où il le deviendrait moins et où on 
serait obligé de Iransporter Ics marchandises de Smyrne par terre à 
Constantinople, pour de là les expédier à travers la Macédoine, le dés-
avantage serait égal pour la France et l'Autriche, jusqu'à leur arrivée 
dans cette province. 

A partir de Salonique, que nous devons considérer aujourd'hui 
comme le grand entrepôt des marchandises du Levant et de l'Egypte, 
les transports se dirigent aujourd'hui sur Vienne par deux routes. 

La première passe par Nissa, Widin, Orsova, Pesth et Vienne. Les 
marchandises y mettent 67 jours et les frais de transport se montent à 
81 francs 61 centimes par quintal poids de Vienne. 

La seconde passe par Scupi, Seraio, Brod, Bude et Vienne. Elle 
exige 55 jours et emploie 63 francs par quintal. 

Dans ce moment où le théâtre de la guerre et les troubles de la 
Serbie rendent la navigation du Danube peu sûre, la route proposée par 
les Provinces lllyriennes sans toucher au territoire autrichien, se dirigerait 
sur Scapia, Seraglio, BonialaJca, et Dubizza ; ici les marchandises en 
remontant la Save navigable presque toute l'année, arriveraient à Trieste 
en 55 jours, et les frais de transport ne monteraient qu'à 39 francs 
60 centimes pour un quintal poids de Vienne. En transportant les 
marchandises par terre de Dubizza par Carlstadt et Leybach, elles 
mettraient 44 jours seulement et coûteraient 43 francs 20 centimes. 

Le transport des marchandises de Seraglio à Trieste, car jusque là 
tout est égal, sera donc de 19 francs 80 centimes et de 23 francs au 
plus, que le transport de Seraglio à Vienne et cependant les marchan-
dises arrivent à Trieste en passant par Vienne, ce qui ajoute encore le 
prix de Vienne à Trieste, qui est de 15 francs. C'est-à-dire, que le prix 
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du transport s'élève de 78 à 96 francs, suivant la première route qu'il a 
prise et se trouve ainsi au moins doublé. 

La question pour les Provinces lllyriennes ne pouvait paraître 
indécise au simple aperçu, niais la différence est telle qu'on doit en 
paraître étonné, cependant pour enjuger sûrement par rapport à tout 
l'Empire, il faut maintenant savoir s'il y aurait perte ou gain quand les 
marchandises seraient arrivées en France. 

Il résulte des calculs dressés par les négociants les plus accrédités 
de Trieste, que les frais de transport de Vienne à Paris se montent à 
68 francs le quintal. Ceux de Vienne à Lyon à 59 francs le quintal. 
Les frais de transport de Trieste à Paris se montent à 48 francs le 
quintal. Ceux de Trieste à Lyon à 36 francs le quintal. 

Il y a donc en résultat définitif de Salonique à Paris par Vienne 
131 francs de frais de transport au quintal et de Salonique à Lyon par 
Vienne 122 francs au quintal. Tandis qu'il y a de Salonique à Paris par 
Trieste 91 francs 20 centimes de frais de transport au quintal et de 
Salonique à Lyon par Trieste 79 francs 20 centimes au quintal. 

Ce sont donc d'une part 39 francs 80 centimes et de l'autre 42 
francs 80 centimes à gagner net sur le transport d'un quintal de 
marchandises indépendamment de tout autre avantage. Ces données et 
ces calculs sont expliqués dans le tableau ci-joint, signé des députés de 
la colonie grecque de Trieste. 

III. 

Pour donner cette direction au commerce du Levant et en garantir 
la sécurité il serait nécessaire: 

1" D'établir un lazaret à Dubizza. 
2" D'établir pour la protection de cc nouveau commerce, des 

Vice-Consuls à Scopia, Serajo et Banialaka subordonnés aux consuls 
résidant à Travnik et à Salonique. 

3° D'établir une poste hebdomadaire de Dubizza à Salonique et 
s'il se pouvait jusqu'à Constantinople (la poste actuelle passant par 
Vienne). 

4° De rendre plus facile sur quelques points la navigation de la 
Save et de porter le tirage des barques entièrement sur la rive Illyrienne 
en élaguant quelques parties de bois appartenant au domaine et dont la 
vente couvrirait presque tous les frais. 

5° De fixer les droits de transit et de lazaret au-dessous de ce 
que l'on pave en Autriche. 

Si le gouvernement ne voulait pas faire les avances que nécessi-
teraient la construction d'un lazaret, le déblaiement de la Save en très 
peu d'endroits et le peu de chemin, qui reste à faire pour que le tirage 
des barques sur cette rivière soit entièrement porté sur ia rive droite, il 
n'est pas douteux qu'on ne trouvât facilement une compagnie, qui 
s'en chargeât en lui accordant certains avantages qui pourraient être 
pris sur la recette du droit de transit. 

Mais les dépenses du moment pourraient être rigoureusement 
réduites à la construction d'un lazaret, car la Save est aujourd'hui 
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navigable presque en tout temps pour de faibles bateaux à la vérité 
et les travaux proposés n'ont pour objet, que de donner les moyens 
de naviguer dans la partie supérieure de la rivière avec les bateaux, 
qui servent plus bas ; d'ailleurs dans tous les cas le commerce fait 
entièrement par terre offre encore de très grands avantages, avec plus 
de célérité. 

L'érection d'un lazaret à Dubizza serait peu coûteuse, mais 
comme les circonstances semblent exiger que son établissement soit 
prompt, il ne s'agirait pour le moment que de prendre dans les forêts 
voisines qui sont du Domaine, les bois nécessaires pour la construction 
des baraques ; le droit de lazaret suffirait largement aux appointements 
des préposés ; plus tard, si on le jugeait convenable on pourrait prélever 
sur le produit du droit de transit la somme nécessaire pour la con-
struction d'un bâtiment régulier en pierre. 

J'avoue même que dans le cas, oû il n'entrerait pas dans les 
projets de Sa Majesté de faire les avances de la construction de ce 
lazaret en pierre, cette mesure me paraîtrait plus prudente, que de confier 
la direction d'un de ces établissements, qui importent à la sûreté publique, 
à des commerçants dont l'esprit de négoce ne garantit pas rigoureusement 
les précautions et la vigilance. 

L'établissement de la poste ne doit faire craindre ni frais, ni 
difficultés ; il a le même avantage que le projet auquel il concourt, 
d'enlever à l'Autriche un monopole, la correspondance du Levant avec 
toutes les parties de l'Empire couvrirait bientôt et au delà la première 
dépense et c'est un établissement dont l'utilité et le profit seraient sûrs 
même indépendamment du but, que l'on se propose ici. 

La fixation des droits de douane et de transit est nécessaire pour 
déterminer sur le champ la diiection du commerce et le projet du tarif, 
qui sera soumis incessamment est rédigé en conséquence. Tout le 
monde sait bien d'ailleurs, que ce n'est pas la force des droits, qui fait 
d'une manière absolue la force des produits et que souvent un droit 
plus faible rend davantage au trésor qu'un droit plus fort : au surplus 
en se contentant de faibles droits qu'est-ce que le gouvernement risque? 
Car là oû rien n'existe aujord'hui tout sera gain et tous les droits, qui se 
paiant à présent à l'Autriche cesseront de l'être à son profit : à quoi 
se réduisent les frais demandés ? à l'établissement de trois Vice-Consulats 
et à quelqes avances, qu'on est sûr de couvrir presque immédiatement, 
ou à un abandon de droits à ceux qui les auraient faites.] 

IV. 

La possibilité commerciale me paraît clairement démontrée par 
des calculs rigoureux, les avances à les bien considérer se réduisent à 
peu de chose, et pour ainsi dire à rien, les autres avantages sont d'une 
importance si évidente qu'à peine est-il nécessaire de les indiquer. 

Enlever à l'Autriche le monopole du commerce et de la corres-
pondance du Levant, prévenir l'émigration des maisons grecques de 
Trieste et de Fiume et en appeller d'autres au secours de ces villes en 
leur offrant des moyens de réparer leurs pertes, redonner le mouvement 
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et la vie à un pays épuisé et en stagnation, et en même temps qu'on 
ranime les affaires paralysées dans les provinces lllyriennes, contribuer 
à la prospérité de toutes celles, que les marchandises du Lovant 
traverseront ; encourager les manufactures françaises en diminuant le 
prix des matières premières etc., etc. On pourrait détailler tous ces 
avantages en plusieurs volumes, et cependant on ne doit pas perdre 
de vue que ce projet, qui donne de si hautes espérances pour l'avenir, 
avec quelques modiques avances peut tenir sur le champ la plus grande 
partie de ce qu'il promet. 

Un moyen infaillible pour en assurer lesuccèsseraitencore d'augmenter 
d'ici à une certaine époque les drois d'entrée sur tous les produits du 
Levant qui arrivent en France et en Italie après avoir traversé l'Autriche. 

Pour achever d'éclairer la question, j'ajouterai en finissant que les 
marchandises de volume et de peu de valeur, telles que les laines, les 
cuirs, etc., qui ne peuvent guère souffrir les frais de transport par terre 
pourront aussitôt, que les routes seront libres et sûres au travers de 
la Serbie être dirigées sur Widin et Belgrade où on les embarquerait 
pour les faire arriver par eau et à très peu de frais jusqu'à Ober-
lagbach : ceci exigerait l'établissement d'un agent consulaire à Belgrade 
et d'un lazaret à SisseJc, auquel on pourrait destiner un bâtiment 
spacieux appartenant autrefois au chapitre d'Agram et aujourd'hui 
dévolu au Domaine Impérial. 11 serait en outre nécessaire que la Colli-
de Vienne ne refusât pas au commerce français de se servir du 
chemin de halage, qui est sur la rive gauche de la Save près de son 
confluent dans le Danube, ce qu'elle n'a jamais refusé au commerce Turc. 

Ce projet n'est point un système abstrait; l'évident avantage qu'il 
présente en a fait naître l'idée à plusieurs négociants grecs de Trieste 
appliqués depuis longtemps au commerce du Levant ; frappé de son 
utilité et de la possibilité de son exécution je l'ai fait examiner sous 
mes yeux par trois autres négociants également grecs, également versés 
dans des entreprises de ce genre, mais étrangers à l'idée première, et 
sans intention marquée de provoquer son établissement ils ont signé le 
tableau ci-joint, ils sont tombés d'accord dans leurs calculs, et sur la 
facilité d'une révolution commerciale, la plus grande qu'on puisse opérer 
dans ce moment pour l'intérêt de la France et qui se lie parfaitement 
au système adopté par Sa Majesté et que revendique aujourd'hui le 
droit maritime des Nations. 

Fait à T r i e s t e , le 13. Mars 1810. 
(Signé) Le M a r é c h a l D u c de R a g u z e . 

Eredetije Párisban, a franezia külügyminisztérium levéltárában „Provinces 
lllyriennes" 13 mars 1810. alatt. 

Közli : Dr. Thallóczy Lajos. 
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ERDÉLYI FEJEDELMI URADALMAK SZEMÉLYZETE ÉS JÁRANDÓ-
SÁGA 1692-BEN. 

Fejérvárt conventionatnsole fizetések : 
Az p r a e d i c á t o r n a k : készpénz per annum fi. 70. fajlandis 

posztója ulnae 10. vagy azért íl. 36., búzája sat. cub. 50. bora urnae 
100. báránya nr. 10. disznó nr. 2. fája currus 10. — K é t p r o f e s -
s o r o k n a k külön-külön: készpénz íl. 200. buza s. c. bora urnae 160. 
verő disznó nr. 2. bárány nr. 10. méz octale 6. vaj oct. 4. borsó cub. 1. 
köleskása cub. 2. sajt vagy túró libr. 100. — K á p l á n n a k : pénz 11.25. 
buza cub. 10. köles cub 2. bor nr. 40. disznó nr. 1. sajt nr. 2. 
— U d v a r b í r ó n a k : készpénz per annum 11. 150. búzája cub 40. 
zab cub. 30. borsó cub. 1. mod. 2. köleskása cub. 1. bora nr. 80. eczet 
nr. 3. vaj. nr. 1. méz oct. 4. disznó nr. 4. bárány nr. 20. tyuk nr. 16. 
lúd nr. 8. kősó nr. 20. sajt libr. 50. túró libr. 100. káposztafő nr. 200. 
fagygyú libr. 40. széna org. 5. liba alba nr. 4. liba communis nr. 6. 
— S z á m t a r t ó n a k pénze fi. 30. buza cub. 12. zab cub. 8. bor 
urn. 25. borsó cub. 1. köleskása cub 1. eczet urn. 2. posztajáért fi. 8. 
méz oct. 2. vaj oct. 4. disznó nr. 1. tyuk nr. 10. bárány nr. 8. sajt 
libr. 30. fa egy hétre curr. 1. hús per diem libr. 2. asztalczipó per 
diem 3. közczipó nr. 3. egy lovára széna. — K u l c s á r n a k pénz íl. 30. 
buza cub. 10. zab cub. 6. köleskása cub. 3. borsó cub. 3. bárány nr. 4. 
báránybőr nr. 9. disznó nr. 1. vaj oct. 2. sajt lib. 30. közczipó per 
diem nr. 3. egy lovára széna. — P i n c z é s k á d á r n a k : pénz II. 4. 
buza cub. 3. juhbőr nr. 8. csizma par. 2. közczipó nr. 4. — S z e n t -
m i h á l y k a p u p o r k o l á b j á n a k : pénz 11. 10. buza cub. 10. köles-
kása cub. 2, sajt libr. 20. disznó nr. 1. báránybőr nr. 8. — S z e n t -
g y ö r g y k a p u b e 1 i p o r k o l á b n a k is e szerint. — F i s c a l i s p r o -
c u r a t o r n a k fl. 25. buza cub. 16. borsója cub. 1. köleskásája cub. 1. 
disznó nr. 1. — K o r c s m á r o s n a k : pénz íl. 10. buza cub. 6. minden 
veder színbor kiárulásért egy-egy pénz. — H a r a n g o z ó k n a k : pénz 
4 fl. buza cub. 4. — T y u k á s z m a j o r n a k : buza cub. 6. köles cub. 1. 
borsó cub. 1. sajt libr. 20. disznó nr. 1. kősó nr. 2. kender gell. 10. 
gyapjú nr. 8. tehónbör nr. Vs. közczipó nr. 6. — V i n c z e 11 é r n e k : 
buza cub. 4. sajt libr. 20. közczipó nr. 4. bocskor par 4. — C s ü r-
b í r ó n a k pónz íl. 1.50. buza cub. 3. saru par 1. gyapjú nr. 8. sajt 
libr. 20. közczipó nr. 3. — S ü t ő k n e k : pénz íl. 8. buza cub. 6. 
báránybőr nr. 8. kender gell. nr. 5. gyapjú nr. . . . disznó nr. 1. tehén-
bőr nr. V2. — I ? e l s ő k e r t é s z fizetése: 11. 12. buza cub. 4. köles 
cub. 1. báránybőr nr. 8. kősó nr. 3. sajt libr. 25. disznó nr. 1. fa két 
hétre curr. 1. közczipó per diem nr. 6. csizma par 2. — A l s ó k e r -
t é s z n e k : fl. 10. brassai posztó dolmány 1. buza cub. 4. köleskása 
cub. 2. disznó nr. 1. húsra pénz fl. 5. közczipó per diem nr. 6. sajt 
libr. 20. csizma par 2. báránybőr nr. 8. — K i s f a l u d i k o r t é s z -
n e k : fl. 5. buza cub. 4. köleskása cub. 2. báránybőr nr. 8. szalonna 
nr. V2. közczipó dietim nr. 4. sajt libr. 20. csizma par 2. — K é l 

i 
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s z a b a d o s o k n a k közczipó per diem nr. 3—3. — Ö r l ö t a l i g á s -
n a k : buza cub. 8. disznó nr. 1. báránybőr nr. 8. kender gell. 4. köz-
czipó nr. 3. tehénbör nr. Va. — E g y c o n t i n u n s h a l á s z n a k : 
buza cub. 4. juhbőr nr. 8. közczipó diel im nr. 3.— S z ö l ö p á s z t ó rok -
11 ale, mikor pásztorkodnak, sajt per septimanam libr. IV2. közczipó dietim 
nr. 3 . — M é h é s z n ek buza cub. 2. bocskor par 3. közczipó per diem 
nr. 3. — K i s m a j o r n a k : buza cub. 3. gyapjú nr. 6. közczipó dietim 
nr. 3. — J o b b á g y m e s t e r e m b e r e k n e k : liba communis per diem 
nr. 4. túró pro septimana libr. 1. mikor dolgoznak a fiscusnak. — H é t 
H e r ó d e s d r a b a ri t 0 k n ak külön kiilün fi. 3, l'a cit summa 21. 
— E g y h á c s n a k : buza cub. 6. köles cub. 3. tehénbör nr V2. gyapjú 
nr. 9. kender gell- 4. — K é t p a k u l á r n a k , külön-külön: juhbőr nr. 9. 
buza cub. 2. közczipó dietim nr. 4. kender gell. 3. — K é t b i a l o s -
11 a k külön-külön : pénz fi. 3. buza cub. 4. köles cub. 2. tehénbör nr. Va. 
gyapjú nr. 6. sajt libr. 10. kender libr. 4. — Az b é r e s e k n e k is e 
szerint. — T e h é n p á s z t o r o k n a k : buza cub. 4. köles cub. 2. tehén-
bör nr. Va. gyapjú nr. 2. kender gell. nr. 6. közczipó dietim nr. 4. 
— E g y k o h - c z i g á n y r a mikor dolgozik dietim liba communis nr. 8. 
— K ö m i v o s fizetése: il. 25. buza cub. 10. posztó ulnae 6. csizma 
par 1. köleskása euh. 2. borsó metr. 2. disznó nr. 1. bor urn. 16. fa 
curr. 8. közczipó dietim nr. 4. Mikor fiscus számára dolgozik húsa per 
diem libi'. V/2. túró libr. V2. — H á r o m i s p á n o k n a k napjában liba 
mensalia nr. 3. — K é t d i s z n ó p á s z t o r o k n a k külön-külön buza 
cub. 6. gyapjú nr. 6. — S z á m t a r t ó - k o l c s á r i n a s n a k : pénze 
fl. 6. buza cub. 4. borsó metr. 1. köleskása metr. 1. sajt libr. 12. bárány-
bőr nr. 6. szarvasbőr nr. 1. — K á d á r o k n a k , mikor dolgoznak napjá-
ban liba communis nr. 4. — Ó r á h o z l á t ó l a k a t o s n a k : pénz 11. 23. 
közlondis posztóért fl. 7.—20. húsra per diem fl. 3. bor urn. 20. buza 
cub. 6. borsó metr. köleskása metr. 1. disznó nr. 1. közczipó per diem 
nr. 6. sajt vagy túró libr. 20. fa két hétre curr. 1. — A s z t a l o s n a k 
pénz fl. 23. közlondis posztóért fl. 7.—20. buza cub. 3. bor. urn. 20. 
borsó metr. 1. köleskása metr. 1. disznó nr. 1. húsra per diem íl. 3. 
közczipó napjában 4. sajt vagy túró libr. 20. fa két hétre curr. 1. 

Dévai conventionalis. 
U d v a r b í r ó fizetése íl. 100. buza eub. 32. zab cub. 20. bor 

urn. 80. disznó nr. 2. kősó nr. 12. eczet urn. 2. irósvaj urn. 1. méz 
oet. 4. bárány nr. 15. tyúk 20. sajt libr. 50. túró libr. 50. köleskása 
cub. 1. borsó metr. 3. lencse metr. 3. árpakása metr. 202. asztalczipó 
dietim nr. 3. közczipó nr. 6. káposztafö nr. 200. szénája org. 3. húsra 
fl. 6. — P r é d i k á t o r n a k pénze íl. 50. fajlandis posztó uln. 10. 
majorság buza geli. 80. bor urn. 80. bárány nr. 8. disznó nr. 2. tűzifa 
curr. 10. zab eub. 24. irósvaj urn. 1. méz urn. 1. sajt libr. 40. szénája 
curr. 10. szombati vámja 24 óráig. — S e h o l a m e s t e r n e k : 11. 10. 
karasia posztóért fl. 14. buza gell. 32. disznó nr. 1. az malomból 
vámbuza eub. 6. — N é g y d e á k o k n a k : közczipó per diem nr. 4. 
szalonna közönségesen 1. — S z á m t a r t ó s e g y s z e r s m i n d kö l -
e s á r n a k : 11. 18. báránybőr nr. 9. buza eub. 10. zab cub. 6. bor 
urn. 16. disznó nr. 1. bárány nr. 5. tyúkja nr. 6. vaj oct. 2. köleskása 
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metr. 1. lencse metr. 1. asztalczipó per. diem nr. 2. közczipó nr. 2. 
sajl libr. 20. — I s p á n n a k pénze: fl. 3. buza cub. 4. disznó nr. 1. 
báránybőr nr. 8. sajt libr. 20. közczipó per diem nr. 2. — E g y 
v i n c z e l l é r n e k pénz 11. 2. buza cub. 4. sajt libr. 20. közczipó per 
diem nr. 3. gyapjú nr. 6. juhböre nr. 8. — K o r c s o m á r o s n a k 
amikor bort árul, buza minden holnapra metr. 2. apadásra, gyertyára, 
minden vedertül denar. 1.— S ü t ő n e k buza cub. 3. gyapjú nr. 5. juh-
bőr nr. 6. mikor süt, per diem közczipó 2. — C s ű r b í r ó n a k buza 
cub. . . . juhbőr ködmönnek nr. 8. sajt. libr. 10. — I d e g e n m e s t e r -
e m b e r e k n e k , mikor lesznek, praefectus urunk sollicitáljon dispositiót 
felölök. — R a b o k k ö r ü l f o r g o l ó d ó p a l l é r o k n a k , r a b o k n a k , 
k ö r ö s i j o b b á g y o k n a k , c z i g á n y o k n a k , mikor a fiscus dolgában 
vannak mindennap liba communis nr. 3 .— F ü r é s z m e s t e r n e k száz 
deszkától búzát motr. 2. 

Az csernabányai vashámorhoz tartozó szolyák és művesek 
conventiója. 

E g y s á f á r n a k per annum búzát cub. 6. disznót nr. 1. vasat 
cent. 3. -—- E g y k o h m e s t e r n e k , mikor az hámor nein jár, minden 
hétre buza metr. 1. Mikor penig jár, minden hétre 1 mázsa vas, cent 1, 
és 8 fontos rúdvas libr. 8. — K é t v e r ö m e s t e r n e k külön-külön, 
mikor az hámor nem jár, minden hétre 1—1 véka buza, metr. 1—1, 
mikor penig jár, minden hétre 1 — 1 mázsa vas, cent. 1—1. Egy-egy 
nyolcz fontos rúdvas 8—8. — E g y k ő v á g ó n a k , míg az bánya meg 
nem indul, mikor követ vág, hetenkint buza metr. 1. Mikor penig az 
bánya jár, minden héten vasa cent. Va. Bocskorra tehénbör nr. Va. 
Ezen kővágónak, kővágó eszközökre, mikor az bánya nem jár, s követ 
vág, minden héten köll adni vasat libr. 4. — H á r o m k ö r o n t ó k n a k , 
v a g y k ő f a r a g ó k n a k , külön-külön, mikor az bánya nem jár, hetenkint 
mindenkinek búzát metr. Va—V2, ha az bánya continuuskodik, különben 
nem, mikor penig az bánya jár, hetenkint Va—V2 mázsa vasok, cent. 
V2—V2. bocskorra per annum tehénbör Va—Va. K é t k ő h o r d ó k n a k , 
mikor a bánya nem jár, s követ hordanak, közönségesen 1 mázsa vasok 
cent. 1. bocskorra per annum a kettőnek 1. tehénbör nr. 1. Az kő-
hordóknak, míg az lovak helyben vannak az Muncsalon, hetenkint adnak 
közönségesen 1 véka búzát, mikor az bánya jár csak 1, az kőhordó 
fizetést is csak maga személyére veszen. — S z é n é g e t ő m u n k á s o k -
n a k 4-üknek, hetenként, mikor az bánya jár közönségesen két mázsa 
vasok, cent. 2. bocskorra 2-nek per annum tehénbör nr. 1. — E g y 
f o r r a s z t ó n a k hetenként, mikor az bánya nem jár, Va véka buza, 
metr. Va, mikor penig az bánya jár, vasa cent. Va. — E g y c z i g á n y -
n a k , ki az bányán szolgál buza per annum cub. 2. 

Alvinczi conventionalis. 
U v a r b i r ó n a k per annos fl. 60. buza cub. 25. zab. cub. 20. 

disznó nr. 2. bor urn. 60. bárány nr. 16. lud nr. 10. tyúk nr. 16. borsó 
cub. 1. köleskása cub. 1. sajt libr. 50. túró libr. 80. széna curr. 4. vaj 
oct. 4. méz oct. 2. eczet urn. 2. asztalczipó per diem nr. 2. közczipó 
nr. 2. húsra íl. 6. — S z á m t a r t ó n a k , v a g y k u l c s á r n a k : pónz per 
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annum fi. 18. báránybőr nr. 9. bnzája cub. 8. zabja cub. 6. bora urn. 16. 
disznó nr. 1. borsó inetr. 1. köleskása metr. 2. túró vagy sajt libr. 20. 
közczipó per diein nr. 3. egy lóra széna, lencse metr. 1. vaj oct. 2. 
tyúk nr. 6. bárány nr. 5. A l v i n c z i p r é d i k á t o r n a k : baza cub. 25. 
ruházatra fl. 40. bor urn. 80. disznó nr. 2. V i n c z i s c h o l á b a n 
t a n u l ó i f j a k n a k : buza per annum cub. 8. — K é t b é r e s e k n e k 
külön-külön: pénz per annum fl. 3—3. közczipó per diem nr. 4—4. 
gyapjú nr. 8—8. köles cub. 1 — 1. disznó a 2-nek 1, vei pro eo 1 tl. 50. 
buza cub. 3—3. — V i n c z e l l é r n e k pénz per annum fl. 2. buza 
cub. 4. közczipó per diem nr. 4. túró libr. 30. szalonna libr. 15. — E g y 
s z o l g á l ó d r a b a n t n a k : liba communis per diem nr. 4. — E g y 
s z a b a d o s n a k : liba communis per diem nr. 3. — J ó s z á g b ó l 
á l l ó m e s t e r e m b e r e k n e k mikor liscus számára dolgoznak liba 
communis per diem nr. 4—4. K o r c s o m á r o s n a k buza cub. 4. minden 
veder borból, gyertyára, apadásra ki kell tudni denar. 1. — E g y k o h -
c z i g á n y n a k , mikor dolgoznak, per diem liba communis 8. — E g y 
k e r t é s z n e k pénz 11. 4. buza cub. 6. juhbör nr. 3. tehénbőr nr. Va. 
túró libr. 40. aszugyiimölcs metr. 1. köles metr. 2. gyapja nr. 8. szalonna 
libr. 12. közczipó per diem nr. 4. kender gell. 3. — T y u k á s z m a j o r-
n a k , ki c s ü r b i r ó i s : per annum fl. 3. buza cub. 6. kender gell. 6. 
közczipó per diem nr. 4. gyapjú nr. 8. tehénbőr nr. Va. K á d á r n a k 
buza cub. 6. berbécsből' nr. 9. közczipó per diem nr. 3. köles cub. 1. 
sajt libr. 16. 

Zalak nai con vent ionalis. 
Z a l a k n a i é s a b r u d b á n y a i p r a e d i c a t o r o k n a k külön-

külön pénzek per annum 50—50 fl. buza cub. 25—25. bor urn. 40—40. 
disznó nr. 1 — 1. — U v a r b í r ó n a k pénze fl. 100. búzája cub. 30. 
zab cub. 20. bor urn. 40. disznó nr. 2. húsra fl. 6. berbécs nr. 8. 
bárány nr. 20. borsó metr. 2. item a bírságok Va-a. — S z á m t a t ó-
n a k : pénz fl. 35. buza cub. 12. zab cub. 8. bor urn. 20. disznó nr. 1. 
bárány nr. 10. borsó metr. 2. köleskása metr. 1. széna 2 lovára. 
— K o r c s o m á r o s n a k buza cub. 2. köleskása metr. 1. Minden veder 
borbul csepegésre, gyertyára, apadásra 1—1 pénz. Minden hordó bortul 
4Va ejtclt kell acceptálni. — K e r t é s z n e k : pénz 11. 6. buza cub. 6. 
disznó nr. 1. — K é n e s ő b á n y á h o z l á t ó h e k m á n n a k : buza 
cub. 5. pénz 11. 12. — V á t r á k r a v i g y á z ó h i t e s e m b e r e k n e k : 
pénze por annum 11. 10. — Egy c o n t i n u u s d r a b a n t n a k : pénz 
per annum fl. 16. buza cub. 6. 

Kővári conventionalis. 
U d v a r b í r ó n a k pénz 11. 100. buza cub. 40. zab cub. 25. bor 

urn. 80. bárány nr. 16. sajt libr. 60. köles cub. 2. borsó cub. 2. széna 
org. 6. disznó nr. 3. méz urn. 1. vaj urn. 1. káposztafő nr. 200. kősó 
nr. 10. búsra 11. 6. lud nr. 6. tyúk nr. 20. eczet urn. 2. asztalczipó per 
diem 4. közczipó nr 6. item czédula-pénz. — P o r k o l á b n a k pénz 
fl. 50. buza cub. 14. bor urn. 30. disznó nr. 1. bárány nr. 4. borsó 
cub. 1. köles cub. 2. fa minden hétre CUIT. 1. — S z á m t a r t ó n a k, 
e g y s z e r s m i n d ko l e s á r n a k : pénz (1. 25. buza cub. 10. bor urn. 
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20. bárány nr. 6. disznó nr. 1. sajt libi*. 40. kősó nr. 5. vaj oct. 2. 
közczipó per diem nr. 4. köleskása metr. 2. zab cent. 6. számpénznek 
2 része. — D o b o s n a k h ó r ó l h ó r a a z g y a l o g o k k a l pénz fl. 4. 
ruházatjára per annum fl. 4. búzája cub. 6. dézma disznó nr. 1. — Egy 
s ü t ő n e k pénze fl. 5. buza cub. 5. dézma disznó nr. 1. közczipó per 
diem nr. 4. — Egy s ü t ő i n as n a k pénz fl. 2. gyapjú nr. 8. kender 
gell. 5. közczipó per diem nr. 3. — K e r t é s z n e k pénz fl. 4. buza 
cub. 5. dézma disznó nr. 1. köles cub. f. — M a j o r a s s z o n y n a k : 
fl. 4. buza cub. köles cub. 1. — K é t ö r e g b é r e s e k n e k : külön-
külön: pénz per annum fl. 4—4. gyapjú nr. 8—8. kender gell. 5—5. 
dézma disznó nr. 1—1. közczipó per diem nr. 5—5. buza cub. 33. 
asszugyümölcs cub. 1 — 1. bocskornak tehérbör nr. Va-—Va. köleskása 
cub. 1. K é t b é r e s i n a s o k n a k : külön-külön pénz 11.3. gyapja nr. 7. 
kender gell. 4. disznó nr. 1. bocskornak tehénbőr V2. buza cub. 2. köz-
czipó per diem 4. köleskása metr. 2. — D i s z n ó p á s z t o r n a k : buza 
cub. 3. gyapjú nr. 8. tehénbör nr. Va. — T e h é n p á s z t o r n a k : köz-
czipó per diem nr. 3. — T ö m 1 ö c z t a r t ó • ak közczipó per diem 
nr. 3. — E g y f a o s z t ó n a k közczipó per diem nr. 3. — Egy v i n-
cz e l i é r n e k , mikor a szőlőben pallérkodik közczipó 3 dietim. — J ó-
s z á g b e l i k ö m i v e s e k n e k é s á c s o k n a k , mikor fiscus számára 
dolgoznak, közczipó per diem nr 4—4. K á d á r o k n a k per diem liba 
communis nr. 4—4. — T é g l a v e t ő k n e k is, mikor dolgoznak, per 
diem liba communis nr. 4—4. V á r b é l i p r é d i k á t o r n a k : fl. 30. 
bor urn. 60. buza cub. 6. disznó nr. 1. Remeli malomnak szombati 
vámja complcctcns horas 24. fa, télben, egy hétre curr. 1, nyárbankét 
hétre curr. 1. — R a b o k n a k , mikor fiscus számára dolgoznak, diet, 
liba communis 3—3, innepnapon penig nr. 2—2. — Egy k o h-
c z i g á n y r a , mikor fiscus számára dolgozik dietim liba communis nr. 6. 

- K o v á c s o k n a k , mikor dolgoznak, liba communis per diem 4—4. 
— Egy p e r d ó n a k , mikor excquál : liba communis per diem nr. 2. 
szalonna egy személyre libr. V2. birságból egy személyre fl. 3. — S z a -
b a d o s o k n a k per diem: liba communis 2—2. 

Szamositjvári coiiventionalis : 
U d v a r b i r ó n a k per annum fl. 100. buza cub. 30. zab cub. 25. 

bor urn. 80. disznó nr. 3. eczet urn. 3. méz urn. 1. vaj urn. 1. bárány 
nr. 16. tyúk nr. köles cub. 4. borsó cub. 1. lencse cub. 1. sajt nr. 4. 
tehénliusra fl. 6. széna org. 4. — S z á m t a r t ó é s k u l c s á r f i z e -
t é s e : pénz per annum fl. 32. posztajáért fl. 8. menlebélésért fl. 2. 
buza cub. 12. zab cub. 6. bor urn. 40. köles cub. 2. vaj oct. 3. méz 
oct. 3. eczet urn. 1. sajt libr. 20. tyúk nr. 12. lud nr. 2. bárány nr. 6. 
borsó melr. 2. szénája org. 2. — P i n e z é s k á d á r n a k buza cub. 6. 
közczipó dietim nr. 4. ködmönre nr. 1. disznaja nr. 1. — Az n é m e t i 
é s v á r b e l i p a p n a k pénz per annum fl. 12. buza gell. 100. bor 
urn. 40. disznó nr. 1. — Az s e h o l a m e s t e r n e k buza gell. 33. 
buza cub. 4. disznó nr. 1. — E g y s ü t ő a s s z o n y n a k pénz 9 fl. 50. 
két főre valóért fl. 2. egy ingvállért 11. 1. saruja par 3. buza cub. 3. 
kender gell. 4. közczipó dietim nr. 4. — E g y k e r t é s z n e k II. 8. 
buza cub. 4. borsó metr. 1. köles metr. 3. disznó nr. 1. sajt nr. 1. 
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közczipó dietim nr. 4. — S z e n t i v á n y i v i 11 c z e 11 é r n e k buza per 
annum cub. 3. — C s ü r b i r ó n a k buza. per annum cub. 4. 
— T y u k á s z m a j o r n a k buza cub. 6. köles cub 1. kender gell. 4. 
disznó nr. 1. sarura par 3. — S z a m o s u j v á r i k o r c s o m á r o s n a k 
buza cub. 3. gyertya minden héten nr. 7. Minden veder borbeli apadásért 
1 — 1 pénz. — Az n é m e t i k o r c s o m á r o s n a k is a szerint. — 
T e h é n p á s z t o r n a k buza cub. 2. törökbuza cub. 2. közczipó per 
diem nr. 6. pénz 11. 50. — D i s z n ó ] ) á s z t o r n a k : buza cub. 6. köles 
cub. 1. gyapjú nr. 6. kender gell. 3. tehénbör nr. Va. közczipó nr. 2. 
pénz 50 den.— H a t b é r e s e k n e k külön-külön: pénz íl. 6—6. disznó 
1 — 1, vei pro eo fi. 1—50. harisnyára ós süvegre 1 íl. tehénbör nr. V2, 
vei pro eo 11. 1. buza cub. 3. köles cub. 1. bab metr. 2. kender gell. 7. 
gynpju nr. (5. sajt nr. 1. közczipó dietim nr. 6. — R a b o k n a k per 
diem liba communis nr. 3. — E g y k o h c z i g á n y n a k dielim liba 
communis 8. — S z a b a d o s o k n a k dietim liba communis 2—2. 
— H é t h ó p é n z e s d r a b a n t o k 11 ak külön-külön hóra ad sept. 5.11. 
1 — 1. búzát metr. 21 a—21/a. — E g y d o b o s n a k , é s e g y ó r á h o z 
l á t ó n a k , e g y t ü m l ö c z t a r t ó n a k , ugy mint a drabantoknak. — E g y 
m e z e i p a l l é r n a k hóra fi. 1. közczipó dielim nr. 4. — J ó s z á g -
b e l i á c s o k n a k , é s k e r e k e s e k n e k mikor fiscus számára dolgoz-
nak, per diem liba communis nr. 4—4. túró vagy sajt libi'. Va—Va. 
— J ó s z á g b é l i k ö m Í v e s e k n e k per diem liba communis 4—4. 
túió vagy sajt libr. Va—V2. hétre 11. 1—1. — J ó s z á g b e l i t é g l a -
v e t ő k n e k , mikor dolgoznak, per septimanam buza cub. 1. Ezer téglá-
ról II. —50. — V i c e p o r k o l á b f i z e t é s e : pénz per annum 11. 40. 
búzája cub. 18. vaj urn. 1. méz urn. 1. eczet urn. 1. káposztafej nr. 200. 
verö disznó nr. 2. bárány nr. 10. tyúk nr. 20. bor urn. 30. borsó cub. 2. 
sajt nr. 2. köles cub. 1. gyertyát sz. Mihály naptól fogva sz. György 
napig 1 hétre hetet, nr. 7. sz. György naptól fogva sz. Mihály napig 
1 — 1 hétre ötöt-ötöt. szénája org. . . . 

Görgényszentimrehi conventionalis. 
U d v a r b í r ó n a k , ki e g y s z e r s m i n d p o r k o l á b is, pénz 

11. 130. buza cub. 42. zab cub. 37. bor urn. 120. borsó cub. Uh. lencse 
cub. 1. árpakása cub. 1. köleskása cub. 1. vaj urn. 1. eczet urn. 21U. 
méz oct. 4. húsra per annum 11. 6. bárány nr. 15. tyúk nr. 46. lud 
nr. 20. táró libr. 80. káposztafő nr. 300. széna org. 4. czipója per diem 
nr. 4. disznó nr. 3. sója darab nr. 100. fája curr. 50. — P r é d i k á t o r -
n a k : pénz fl. 10. buza gell. 50. bor. urn. 40. sajt libr. 40. vaj just. 4. 
köleskása cub. 2. disznó nr. 1. M i k o r p r é d i k á l l i b a m c u s a l i a 1. 
olyankor bor is oct. 1. Az malomból szombati vám, 10 bárányért íl. 4. 
— S e h o l a m e s t e r n e k pénz (1. 5. buza geli. 25. bor urn. 25. sajt 
libr. 25. tehéntúró nr. 2. vaj oct. 2. disznó nr. 1. köleskása metr. 3. 
Mikor a várban prédikál, liba mensalia nr. 1. — S z á m t a r t ó n a k 
é s k u l c s á r n a k : pénz fl. 30. buza cub. 10. zab. cub. 6. bor. urn. 20. 
bárány nr. 5. báránybőr nr. 9. vaj oct. 4. méz oct. 2. eczet urn. 1. 
köleskása cub. 1. disznó nr. 1. lencse metr. 2. kősó nr. 10. asztalczipó 
dietim nr. 4. kordovány csizma par. 2. — Pi 11 ez ós k á d á r n a k 11.3. 
buza cub 4. báránybőr ködmönnek 8. liba communis per diem nr. 3. 
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— C s ü r b í r ó n a k pénz fi. 2. kender gell. 8. buza cub. 4. köleskása 
inetr. 2. tehénbör bocskornak nr. Va. — T y u k á s z m a j o r n a k pénz 
11. 6. kender gell. 8. liba communis dietim nr. 4. tehénbőre nr. Vs. 
— É g y s ü t ő n e k pénze 11. 4. buza cub. 4. kender gell. 4. gyapjú nr. 8. 
liba communis dietim nr. 3. — R a d n ó t f á i k o r c s o m á r o s n a k : 
buza per annum cub. 4. Csepegésre, apadásra, minden hordó borból 
V2—V2 ejtelt kell engedni. — K é t s z a b a d o s o k n a k külön-külön 
buza cub. 3—3. — B é r e s e k n e k külön-külön: pénz per annum fi. 4. 
buza cub. 4—4. disznó kettőnek nr. 1—1. ködmönnek báránybőr nr. 
8—8. gyapjú nr. 4—4. kender gell. 4—4. tehénbőr bocskornak nr. 1/2—V2. 
liba communis per diem nr. 4—4. — T e h é n p á s z t o r n a k buza 
cub. 4. gyapjú nr. 6. kender gell. 4. tehénbör nr. Va. — D i s z n ó -
p á s z t o r n a k buza cub. 4. köles cub. 2. gyapjú nr. 6. tehénbőr nr. V2. 
— B o r j ú p á s z t o r n a k liba communis per diem nr. 3. bocskor par 6. 
— K e r t é s z n e k pénz pro anno íl. 6. liba communis dietim nr. 5. 
köleskása metr. 2. buza cub. 2. báránybőr nr. 2. sója nr. 5. disznó 
nr. 1. — V i n c z e l l é r n e k buza cub. 4. báránybőr nr. 9. liba commu-
nis dietim nr. 4. sajt libr. — F ü r é s z m e s t e r n e k , minden 100 deszka 
kimetszéseért buza metr. 1. — S e n d c l y - h o r n y o l ó n a k mikor 
dolgozik: per diem liba communis nr. 3. Háromezer sendelytül 1—1 
véka buza metr. 1. — D o b o s n a k pénz per annum fi. 15. buza cub 6. 
disznó nr. 1. — G ö r g é n y i k o r c s o m á r o s n a k buza cub. 4. 
disznó nr. 1. Csepegésre, apadásra minden borból V2—:V2 ejtelt kikeli 
tudni. — P a p i r o s c s i n á l ó l e g é n y n e k , minden két hónapra buza 
cub. juhbör ködmönnek nr. 8. pénz per annum fi. 3. saruja par. 2. 
— S e r f ö z ő n e k á c s o k n a k , 2 d r a h a n t o k n a k , 1 p a l l é r n a k , 
t ö m i ö e z t á r t ó n ak, r a b o k n a k , mikor fiscus számára dolgoznak 
liba communis per diem nr. 3—3. — P e t e l y e i p r é d i k á t o r n a k 
az arendáért fl. 50. — E g y b á c s n a k buza cub. 6. köles cub. 3. 
tehénbör nr. V2. gyapjú nr. 9. kender gell. 4. — P a k u l á r o k n a k 
külön-külön: juhbör nr. 9—9. buza cuh. 2—2. liba communis per diem 
nr. 4—4. kender gell. 3—3. tehénbőr nr. V2—Va. 

Eredetije a M. Nemz. Muzeum levéltárában 1692. év alatt. 

A BUDAI HAJÓSOK 1715-1K1 CZÉHSZABÁLYAI. 

Wier Purgermaister, Richter und Rath diser königlichen freyen 
Haubtstadt Offen beurkundten hiermit und geben zu vernemen jeter-
mähniglich, demnach uns die ehrsame Franz Resch, Paul Burger, Johan 
Hechenwarter, und Christoff Zehrer purgliche Schiffleith da hier, gcziinondt 
zu vernemen geben, wasmassen sie, dem löblichen Excmbel anderer 
Handtwercher und Profession zu folgen willens, nichts lieber winscheten, 
dan auch undter ihnen gueter Manszucht und Ehrbarkeith willen, eine 
Ortnung und Innungen aufzurichten, in deme auch darmit gemeinen 
Wesen sonderlich geholffen wehre, da sie sich verbindlich macheten, 
jederzeith auf- oter abwerths zu fahren, damit man gleich durch Gutschy 
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zu Landt, also durch sie zu Wasser in aller Vorfallenheidt forthkomon 
könte, so haben wier nach geschechener der Sachen Überlegung in ihr 
Gesuch zu verwilligcn kein Betenkhen tragen wollen, sondern tuen 
ihnen hiermit und in Kraift dessen folgente Ortnung, Innung und Sazun-
gen verwiligen, guethheisen und gestadten. 

1. Und weillon die Ehre Gottes allen anderen vorgehet, so sollen 
sie Schiffmaister und Knecht am heyligen Frombleichnamtag under ihren 
Fahnen der Prozesion heywohnen, dan am Fest des heyligen Bischoff 
Nicoläy, als Schuzbiilron dor Schif'fendten der heyligen Mesz, als auch 
an Quatember beysein und erscheinen, das welcher ohne erhebliche 
Uhrsach in ein oder andern Dag ausbleiben solte, der Maister 1 Pfundt, 
der Knecht aber ain halb Pfundt Wax zuer Straff erlegen sole. 

2. Sollen sie Quatember und jährlich in Beysein eines Herrn 
Comitärry ihre Zusammenkunft halten, damit alle Uneinigkeiten zeitlich 
gehoben, und sie in Fridt mit einander überlegen mögen, wie der 
Schiffenten Sicherheit jetesmall bestens besorgt seye. 

3. Und wie dan jeter etwas zu solcher Zeit zu legen hat, so solle 
dises gar nicht verschwendet, sondtern von denen 2 Zöchmaistern, die 
sie unter sich selbst wöhlen, doch uns herrnach vorstellen, solche aber 
über alles ordentlich Rechnung geben sollen, es erstlich zu Erhaltung 
des Mitels, dan auch sondterlich dahin gesamblet werden, das im Fahl 

• ein armer Maister, Maisterin, oter erkrankhter Knecht damit geholfen, 
und hey Ehren und Gesuntheit erhalten, oder darzuerestituiert werden möge. 

4. Was anbelangt das Einkaufen eines Schifmaislers, maszen wier 
• die Zahl keineswegs auf 4 lestsezen, sondern so vili einkomen laszen 
wollen, als sich ernehren könen, wollen wier uns nach Zeith und Ge-
legenheith, damit nit etwan wegen alzu grose Steyr und Täxierung der 
Cäntität ein armb, doch verstendtiger Schifman ausgeschloszen werde, 
solches zu täxieren und auszuwerfen vorbehallen, auch hiemit das 
alzu ville Esszén und Tractiern, nit aber ein ehrlichen Tisch, genzlich 
da es unnöthig, und öfters bey vollen Kopf nuer Ungelegenheidt ver-
ursachet, eingestehet, und sie Schifmaister verbündten haben, wo sie 
einen, der zum Buergerrecht quällificieret, solchen zuvor uns in sizemten 
Bath vorzustellen, che und befohr er als Schifmaister broglämiert, oder 
in die Ladt was zu erlegen gehalten werde. 

5. Sollen die hiesige Schiffmaister alein berechtiget sein mauthbare 
Wahren hinauf oder ahwerths zu fihren; es wehre dan Sach, das sie 
Schifmaister es andterst verwilligten, mitfahren könten, oter aber ein 
zeitlicher Herr Burgermaister auf gethanes Ansuchen aus seinen Ursachen 
dispensieren thatte, oter auch der Schiffbätron sein aigene Sach zu 
iihren verstundte, oder endlich die Fuhr von obon an weither hinunter 
schon veräcortiert wehre, masszen auf solchen Fahl sie die Frembte 
nit ablicieren kumdlen zuer Umbladt und Abschaffung ihres veräcortierten 
Schifmaisters, sondern durchaus miesten basiern lasen. 

6. Und weillen sie Schifmaister ohne Schiff nit wohl den Werkh 
verstehen könen, so gönen wier ihnen, das bey derley ankomenton 
Schiffen sie Schiffmaister den Vorkauff vor denen Frembten haben, 
widter den benöthigten Burger aber, vili weniger wider die Statt nit 
bretentieren sollen. 
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7. Machon wier keinen Unterschiet unter Nation hiesiger Einvohner 
und wohlen, das alle zu disen Artikhelen sollen fehig sein, wo sie nuer 
das Werkh verstehen, gestalten wegen alzu gros, da bey vorseienle 
Gefahr nit ein jeter etwan des Gelts wegen solle eingenommen werden; 
sie Schilfmaister aber doch dahin getenkhon, das sye jeterzeith ver-
stendtig und genuegsame Leithe, verstendtige Naufihrer auch guete 
Schilf und Sehiffzeyg halten, damit wier dise Ortnung zu reverieren 
oter zu endtern nit nöthig haben. 

8. Und damit jeterman wisse, wo er gleich einen Schilfmaister nemen 
solle, gestalten die Zöchmaister alezeith zu suechen schwähr sein 
dörffte, so erlauben wier, das sie Schilfmaister eine ortentliehe Dabei 
in Stattmauthambt halten, worin jetes Nahm und die Ortnung jeter 
Zeit bemerkhet werden sol te, an vem die Fahrt seye. 

9. Und so die Abfahrt geschihet, solle er Schilfmaister zum Statt-
mauthambt von jeten Schiff, wie so es auch frey willig zu geben 
anerbothen, 32 kr. zahlen. 

10. Der Fuhren wegen nach Bilichkeit handien, damit niemand 
über alzugrosen Lohn klagen, oder wier ein Gewises sezen dorften, so 
doch exprese vorbehalten wird, umb die Exzesen zu hemen. 

Schlieslichen referiern wier uns vorgesezte Puncten, nach der Zeith 
und Sachen umbstreilig zu mindtern oder zu mehren, und förligen dise 
hiemit obrichkeitlichen lauth Stadtsigill und gewöhnlicher Fertigung. 
Oiïen, den 9-ten Mertz 1715. 

Egykorú másolata az Orsz. Lev. helytartótanácsi oszlályában „Medianica" 57, 
csomó N° 1. alatt. 

LISZKA-OLASZI DÖNTVÉNYE A JOBBÁGYÖRÖKÖSÖDÉSRÖL. 

Mi Olaszi-Liszka városának főbírája Bónis Mihály, hites tanács-
béli társaimmal együtt praesentibus recognoscáljuk, hogy circa quae-
stionem seu casum proxime subinsertum vagyunk ilyen értelemben, és 
törvényünk s consvetudónk azt tartja, amint alább per rationes in lege 
consvetudineque submontana nostraque fundatas declaráltuk magunkat. 

Quaestio. 
Valamely jobbágyember, semmi maradéka nem maradván, maga 

acquirált ingó s ingatlan bonumit, ha testamentaliter legalja valamely 
jóakarójának vagy oly földesúrnak, kinek jószágában sem nem lakik, 
sem ingatlan jószága annak határában nincsen, hanem más földesúr 
határában vagyon öröksége, kinek is testamentaliter hagyott valamit sub 
isto respectu, hogy jószága annak határán vagyon, quaerilur : kit illet 
már annak immobile bonuma, melyet eltestált? személyének földes-
urát-e? avagy azt, kinek határán vagyon jószága? vagy azt, kinek 
testálta maga acquisitmnát ? 

Liszkai törvények között in prothocollo annorum circa 100 circa 
testamentum ilyen irás vagyon : A meghaló ember szabad volt azzal, 
lia Isten megengedte nyelvének folyását, hogyha tött testamentumot 
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avagy nem, kiváltképen akinek fia vagy leánya, vagy egyéb vér szerint 
való atyjafia volt, azzal is szabad volt, akinek mit akart hagyni az ő 
saját lelt s keresett marhájából ; a földesúr abban magát sohasem 
egycnlitctte, csakhogy az öslül maradt jószágrul nem testálhatott, kirül 
ország törvénye vagyon. 

Ennek felette a praenotált quaestio avagy casus körül mi Olaszi-
Liszka városának hites tanácsa vagyunk ilyen értelemben, és az hegy-
aljai törvény szerint ezen mi városunknak is usu roborált törvénye ez. 
Azon földesuraság, kinek territóriumán vagyon az sine semine deficiált, 
de maga acquisitumát eltestáló embernek jószága, semmiképen nem 
bírhatja s occupálhatja annak jószágát per defectum seminis 1. mert 
tempore eo, quo acquisivit ille deficiens bonum illud, videlicet vineam, 
leválta a tizedpénzt azon földesuraság, és successive annuatim a jus 
montanumot; 2. mert meghalván is azon deficiens, agnoscálta eltcstált 
jószágában nem örökös jussát az földcsuraságnak, hanem csak törvény 
szerint belőle obveniálandó decimális proventusát, akkor, a midőn 
testamentumában legált néki valamint, és azt leválta is azon földes 
uraság. 

Secundo. Azon eltestált immobile bonuma nem illeti személyének 
földesurát is 1. mert nem ősi jobbágy atyjárul reászállott jószág; 2. nem 
is földesura ccssiójábul s promotiójábul birt jószág, hanem proprium 
acquisituma, melyrül sine discrimine status et conditionis azt mondja a 
törvény: hogy in propriis acquisitis quisquc habet liberam disponendi 
facultatem; 3 v a z egész Hegyalján elcitül fogva a sült jobbágy is pénzen 
vett magának házat, földet és szőlőt ; volt is azért elcitül fogva szabados 
dispositiójában eladni s testálni, akinek akarta. Ergo a mi értelmünk 
és törvényünk szerint tertius gaudebit, a kinek testálta. 

lidom, qui supra 
Datum in oppido Olaszi-Liszka, 
die 10. Scptembris 1715. 

Extradatum per me, Geor-
giani Makranczy juratum 
oppidi Liszka notarium m. p. 

Eredetije a z Orsz. Levéltár kincstári o s z t á l y á b a n . 

Uazdoságlörtcnetmi Szemle ISOO. 14 



IRODALOM. 

History of corn milling b y Richard Bennett a n d John Elton. — V o l . 
I. Hand-stones, slave and cattle mills Liverpool 1898, XX 246 lap. 
— Vol. II. Wafer mills and ivindmills U. o. 1899, X V I . + 344 lap. 

Fölötte tanulságos két kötetecske fekszik előttünk, melyekben a 
gabona-malom-ipar története, igen alaposan van megírva, a legprimitívebb 
szerszámtól kezdve le korunkig, azaz tulajdonképpen a hengermalom föl-
találásáig, melyet szerzők már nem vettek föl munkájukba s úgy látszik 
nincs is szándékukban fölvenni. Mindkét kötet gazdagon van illusztrálva 
és a sok ábra s az eredeti kútfőkből számos idézet fölötte növeli a 
munka értékét és érdekes voltát, ámbár szerzőknek úgy látszik a 
paleographia és latin-nyelv nem erős oldaluk. 

Ovidiusnak valószínűleg igaza volt, midőn elénekli (Fasti IV. 395) 
hogy az őskori embernek első növényi eledelét füvek (herbue) képezték, 
melylyel a talaj „nullo sollicitante" ajándékozta meg öt; később a makkra 
(glans) került a sor és az ember a hatalmas tölgy gyümölcsén táplál-
kozott, míg végre Cores isten-asszony megismertette véle a gabona 
hasznát és „mutavit glandes utiliore cibo." 

Feldolgozására a legelső eszköz, melyet legrégibb ősapáink hasz-
náltak, egy nagy gömbölyű kavics volt, a milyent a folyók medreiben 
találtak és ezzel zúzták össze, még pedig ütéssel, gabonájukat, mint 
pl. ahogy a gyerkőcz feltöri mogyoróját. Alapzatéi valami sírna kőlap 
szolgált, s midőn időfolytán a hosszú használat következtében ezen 
alapzat elvásott és mélyedések támadtak benne, készen állott az első 
primitív mozsár. Később a homo sapiens jobban megválogatta a kavicsot 
és gömbölyű helyett hosszúkás, süvegalakú s alúl lapos követ választott 
magának, melyet két kézzel könnyen megmarkolhatott és melylyel nem-
csak összezúzta, hanem szét is dörzsölhette a magot, oly módon, a mint 
pl. még mai napság is a mázoló finomra dörzsöli festékét. Ebből a 
zűzó-köböl lett utóbb a primitiv mozsár törője. 

Egy más fajtája a kezdetleges malomnak két lapos kő volt, t. i. 
az alsó szélesebb kőlap, a felső pedig hosszúkás kő, melylyel szintén 
zúzták és lisztté dörzsölték a gabonát, a mint ezt az ó-egyiptomi 
emlékeken látjuk ábrázolva és mai napság is gyakorolják Mexicóban. 
Ez alsó követ szerzőink nyereg-kőnek (saddle-stone) nevezik. A számos 
ábra és a modern vagy vad vagy fél-czivilizált népek szokásaiból idézett 
példák segítségével, szerzők, ügy hiszem, teljesen meggyőzik az olvasót, 
hogy nem üres elméletet tanítanak. 
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A niozsár-törö latin neve pistillum (angolul pestle), a pék neve 
pedig pistor ; ős mind a két szó a pinso (összezúzni) igéből származik. 
Régente tehát a pék nemcsak sütötte a kenyeret, hanem molnár is volt*) 
azaz a gabonát lisztté „zúzta össze" a zúzó malomban (mola trusalilis), 
mert a forgó-malom (mola versatilis) csak a későbbi, előrehaladottabb 
kor találmánya vaia. Plinias szerint, ki Varróra hivatkozik, a forgó-
malmot a volsiniak találták föl. „Molas versatiles — így írja — 
Volsiniis inventas, aliquas et sponte (?) motas invenimus in prodigiis." 

Legegyszerűbb szerkezetű a kézzel forgatott apró malom volt, a 
milyen Szent-Gellért életében is van említve s amelyen nem tudom mi 
okból a püspök fölötte elbámúlt. Használata fönmaradt jelen korunkig 
s egy pesti kolostorban saját szemeimmel láttam egy ilyet működni, de 
nem gabonát, hanem kősót őröltek vele. 

Áll pedig az oíféle szerszám két malomkőből, melyek közül az 
alsó köralakban ki van mélyítve és szájjal, illetőleg ajakkal van 
ellátva, melyről a megőrölt só vagy gabona aláhull. Központjában egy 
függőleges vas-czövek van megerősítve, mely a felső malomkőnek 
tengelyül szolgál, s ez utóbbi függőleges fogantyúval van ellátva. A felső 
kő átmérőjét az emberi kar hossza szabja meg, s azért valami 7 centi-
méternél több nem lehet. 

Ezt is, úgy mint, a Szent-Gellért életében említett maimocskát, szol-
gáló leány forgatta „Continuoque mulicr, quae molam (solius manu) 
trahebat (más helyen propria manu circumferebat) cantare coopit". 
A püspök esetében az „ancilla", azaz rabszolgalány az ö gazdájának 
búzáját (triticum domini sui) őrölte. (Endlicher, Mon. Árpad. p. 233.) 

WcnczeL a már idézett Szent-G eltért legendájából azt következteti, 
„hogy az emberi kézzel hajtott száraz malom mesterségesebb, mint 
olyan, melyet állatok hajtanak" (.1 magyar mezőgazdaság története, 181. 
lap) ; de ez az állítás homlokegyenest ellenkezik a dolgok természetes rend-
jével, a mint erről az előttünk fekvő munkából is könnyen meggyőződhetünk. 

Egy valamivel nehezebb fajtáját a forgó malomnak rabszolga mun-
kával hajtották. Négy ilyen nagyobb méretű malom Pompeiben látható, 
hol azok, egy nyilvános pistrinum (sütőház) előtt Sallustius házának 
közelében vannak fölállítva. Az alapzatul szolgáló kerek kő átmérője 
ezeknél 5 láb, vastagsága 1 láb; ezen áll a sokkal kisebb Átmérőjű 2 láb 
magas, alsó malomkő (catillus = serpenyő) ; a felső malomkő (meta) pedig 
mozsárhoz hasonlít, s miként ez, ki van vájva, mert egyszersmind 
garatul szolgált. Végre ha a malom már oly nehéz volt, hogy omberi 
erővel többé nem volt hajtható, úgy egy erös póznát vagy gerendát erö-
sitettek a felső kőhöz és igavonó állatokkal forgatták, rendesen szamárral 
s azért neve „mola pimentarla" vagy „mola asinaria" volt. ,,Et quae 
pumiceas versât asella molas", — írja egy más helyen Ovidius. 

Mindezt az első kötetben beszélik el szerzőink és még sok más 
érdekes dolgot, számos adattal, s mint már említettem, sok csinos ábrával 
világítván meg a szövegben elmondottakat. 

") A pistore, Cyperc, non reccdis 
Et paneni facis et facis farinam. Martialis. 

14* 
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A második kötet, mint azt az al-czím is mutatja, a vízi és szél-
malmok történetének van szentelve. 

A legrégibb író, ki a vízi malmot említi, a görög Antipaterek 
egyike volt, kik mindketten vagy hárman Cicero idejében éltek, tehát a 
keresztény időszámítás elötli első században. Egyik epigramjában bíz-
tatja a költő a lányokat, kik eddig oly serényen hajtották malmaikat, 
hogy pihenjenek már most, mert Ceres isten-asszony vízi tündéreire. 
bízta munkájukat. Ez nyilván czélzás a vízi malomra, melyet különben 
Piinius is említ. Szerzőink szerint e maloinfaj legrégibb szerkezeténél 
a malomkő-pár és a vízzel hajtott kerék ugyanazon egy, még pedig függő-
leges tengelyen valának megerősítve és görög, de „norse" (norvég) malom-
nak is hívják. Egy ily hajtókeret, meglohetős ép állapotban lrlandban, 
egy lápban lődöztek föl 1838-ban, míg Skócziában és az ehhez tartozó 
Shetland sziget-csoportban, továbbá Norvégiában még modern utazók 
is látták működésben o malotnfajt és a norvég malomnak szakasztolt 
mását egy angol utazó Romániában lefényképelte és ennek ábráját 
közlik szerzőink. Különben Chinában a nagy Csing-tu pusztán még most 
is használják. Modern képviselője a turbina egy fajtája, (a Stoss-turbinc) 
melyet a folyóvíz sebessége hajt épp úgy, mint a szél sebessége a szél-
malmot. 

Azt a vízimalmot, melyet vízszintes gerendelyen forgó kerék hajt, 
már Vitruvius is leírja és szerzőink „római malom" czíin alatt a 
negyedik fejezetben beszélik el történetét; a hajós vagy úszó malomét 
azonban csak a hatodik fejezetben. Ez utóbbit, mint tudjuk, Procopius 
szerint Belisarius találta föl 536-ban, midőn a góthok Rómát ostromolták 
Vitiges vezérlete alatt és ez, medrükből félreterelte volt a rómaiak 
malmait hajtó patakok vizét. Hogy honfitársait az éhenhaláslól meg-
mentse, Hclisai'ius a Janiculum hídjának nyílásain átrohanó Tiber folyam 
hullámainak hajtóerejét használta föl lisztőrlésre és kompokra helyezte 
malmait lapátkerckekkel. Találmányának modern képviselői olt zaka-
tolnak mai napság is a vén Dunán, több helyen. A budapesti ágról, ha 
jól emlékszem, réges-régen eltiltották azokat a főváros bölcsei, kiknek 
fögondjuk, ügy látszik az, hogy minden tápláló szernek, különösen a 
lisztnek, tehát a kenyér árát is, minden módon fölcsigázzák. A művelt 
nyugaton — Páris e tekintetben még Ázsiához tartozik — a felvilágo-
sodás már réges-régen elsöpörte az élelmi szerek után szimatoló s az 
árakat drágító íinánezokat, ott ma mindenfelé az „olcsó élelem!" (cheap 
food!) a jelszó. 

A közbenső ötödik fejezet a római Collegium pistorum intézmé-
nyének van szentelve ; a vízi malmoknak pedig további öt fejezet. 
Közöttük egy, az úgynevezett „tide mill"-ről tárgyal, mely nálunk tel-
jesen ismeretlen, mert ezt a tengernek naponkinti kétszer való áradása 
és apadása hajtja, már pedig Fiúménál az ár és apály közötti különbség 
alig egy méter, ez pedig a mondott célra teljesen elégtelen. 

Végül a második kötet tetemes része, több mint száz lap, a szél-
malmok történetével foglalkozik, melyekről legrégibb hiteles adatunk az 
1191-dik évből való Angliából. Az ó-korban, úgy látszik, nem ismerték. 
A középkorban különféle nevek alatt fordul elö, mint pl. „molcndium 
ad ventum" (1191), „m. ventosum" (1350), „in. aurerium" (1377), 
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„m. ventile" (1490) stb. Használatuk a 13. század folyamán nyugati 
Európában már mindenfelé el vaia terjedve, de Wenczel a magyarhoni 
középkori okiratokban sehol sem akadt példájukra. Mai napság sincsenek 
annyira elterjedve hazánkban, amennyire olcsó munkálkodásuk miatt azt 
megérdemelnék. A Magyar nyelvtörténeti szótár-ban három idézetet talá-
lunk reá ; a legrégibb Comeniusból, (XVII. század), a legújabb Kreszne-
rics szótárából (1831—32) való; egyikükben sincs köszönet. A harmadik 
végre Faludy munkáiból került, tehát a mult század végéről ered. 
A magyarországi szélmalmok története még nincsen tehát megírva. 
Jövendő történetírójuknak melegen ajánlhatom a jelen munkát vezér-
fonalul. 

Szerzőink még két további kötet kiadását helyezik kilátásba. Ezek 
egyike (a sorozat harmadik kötete) a malmok hűbérségi törvényeinek és 
szokásjogainak (Feudal laws and customs of mills) lesz szentelve, a 
másik pedig néhány hírneves angol hűbéres malom leírását fogja adni 
(vol. IV.) „Some famous feudal mills" czim alatt. 

Elfelejtettem azt megemlíteni az illető helyen, hogy tervben volt 
a komáromi dunai úszómalmok fényképét is reprodukálni a jelen 
második kötetben, de a kamera csütörtököt mondott és a terv követ-
kezőleg meghiúsult. Kropf Lajos. 



VEGYESEK. 

A mármarosi sóbányák jövedelme 1551 2 és 1600 l-ben Bás ta G y ö r g y 
elpusztítván s kirabolván Erdélyt, nem elégedett meg az ott összeharácsolt 
kincsekkel, hanem „ k i t ü n ő s z o l g á l a t a i f e j é b e n " még egy50 00 
ezer forint értékű birtokot is kért Rudolftól. Noha vagyontalan volt, saját 
állítása szerint ennyit költött katonáira Erdélyben a magáéból. Nem állván 
Rudolf rendelkezésére más birtok, mint H u s z t vára, ezt ajánlotta föl 
Bástának. 

Iluszt vára magában véve nem sokat ért, mindössze öt szegény falu 
tartozott hozzá. Ezeknek két évi s két havi tiszta jövedelmét a szepesi 
kamara IGOl-ben 248 frt 30 dénárra becsülte. Azonban ezenkívül volt még 
a várnak igen jól jövedelmező forrása. A mármarosi s ó b á n y á k voltak 
ezek. Természetes, hogy Básta ezeket is magának követelte. Rudolf 
nem is tagadta meg kérését. 1603. okt. 15-én elrendelte, hogy a szepesi 
kamara adja át neki Huszt várát a sóbányákkal együtt. Maga számára 
csak annyit kötött ki, liogy eladás esetén övé az elővásárlás joga, s hogy 
később kicserélheti azt hasonló értékű birtokkal. 

Mivel a huszti vár ura egyúttal m á r m a r o s i g r ó f is volt, Rudolf 
ezt a czímet is megadta Bástának. A szepesi kamara ugyan fölvetette, 
hogy e méltóságot, az ország törvényei szerint csak magyar lionos kap-
hatja, de a király nem látott Básta személyében semmi akadályt. A magyar 
kanczellária — jelenti a kamarának — majd ki fogja állítani a grófi 
diplomát. 

Ez adományozás alkalmával a szepesi kamara összeállította a márma-
rosi s ó b á n y á k b e v é t e l é t h á r o m é v r ő l . Ezen összeállításból 
világosan látszik, hogy a b á n y á k j ö v e d e l m o, a só árának folytonos 
emelése daczára, erősen a p a d ó b a n v o l t . A termelés 1551-ben il é g y-
s z e r akkora volt, mint egy félszázaddal később. 

A m á r m a r o s i s ó k a m a r a j ö v e d o 1 m e 1551. é v b e n . 
Az 1550. évről a bányákban és a fiók-

kamarákban maradt 
A jelen (1551.) év fejtése 

231.824 kősó 
738.696 „ 

Összesen 970,520 kősó 
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Eladatott 16053 irt 88 d. árú só, azaz . 517.532 kősó 
Különféle kiadásokra sóban 39.327 „ 
Hajókra és sószállításra sóban 30.089 „ 
Élelem vásárlására a kiadás sóban . . . 19.103 „ 
Hajózáskor tönkrement 3157 kősó, szét-

töredezett 4176 kősó, összesen . . . . 7.333 „ 
A tokaji kamarához vitetett 23 hajón . . 69.100 „ 
Az 1552. évre maradt még 288.036 „ 

Készpénz-bevétel : 
Az 1550. évről maradt 3.291 frt 71 Va den. 
Hátralékból befolyt 3.438 „ 93'/2 „ 
Sóeladásból befolyt 14.015 „ 55 
Törmeléksó eladásából 538 „ 89 „ 
Vegyes bevételek (bormérés, vám, hajó-

eladások stb.) 656 ,. 43 
Összes bevétel 21.941 frt 52 den. 

Hátralékos követelés 5.315 „ 33Va *„ 
Készpénz-kiadás : 

Sófejtés, bányakiadás 2.117 frt 21 Va den. 
Élelem vásárlására 384 „ 59 
Szolgák fizetése 832 „ 85 
Hajózásra s hajóslegények fizetésére . . . . 671 „ 4SVa „ 
Iluszt várának vegyes kiadásai 513 „ 23Va „ 
Ugyanoda élelem vásárlására 1.202 „ 75>/a „ 
A kamaragróf és szolgái fizetésére 1.778 „ 36 „ 
A huszti várkapitány, viczekapitány és az 

őrség fizetésére 1.600 „ 85 „ 
A vár erősítésére 1.184 „ 66 „ 
Puskapor és ó l o m vásárlására Husztnak . 468 „ 47 ,„ 
Beregmegye tizedszedésének kiadásai . . . . 924 .. lO'/a .. 

összesen . . . . . 11.178 frt 57Vaden. 

A m á r m a r o s i s ó k a m a r a j ö v e d e l m e 1552. é v b e n. 
A rónaszéki kamara és fiókjai raktá-

raiban az 1551. évről maradt 288.036 kősó 
Az 1552. évben fejtettek 694.353 „ 

Összesen 982.389 kősó 
Eladatott 13376 frt 42 d. árú só, azaz . 426.464 „ 
Különféle kiadások sóban 30.001 „ 
A hajók felszerelése és a hajósok fize-

tése sóban • • 28.558 „ 
Élelmiszerek vásárlására kiadás sóban 24.447 „ 
A tokaji kamarához 29 hajón elküldetett 88.400 „ 



180 

Szállítás közben tönkrement 4531 drb, 
széttöredezett 3430 drb, összesen . . . 7.961 kősó 

Huszt vára kapott 512 ti 
A következő évre maradt 376.046 

Készpénz-bevétel : 
Az előző évből maradt a kamaragrófnál . . 5.007 frt 20'/2 den. 
Az előző évi hátralékból behajtatott . . . . 3.628 „ 76 1) 
Eladott sóból befolyt 12.201 „ 27 u 

Sótöredék eladásából . . . 1 404 „ 93 il 
Vegyes bevételek (vám, bor, rossz hajók el-

adása stb.) 642 „ 03 „ 
Összesen 21.884 frt 19 Va den. 

Kiadások készpénzben : 
A sófejtésre, bányamunkákra 2.293 frt 43'/2 den 

377 „ 24 11 
Szolgák fizetése 428 „ 50 
A hajózás költségeire 1.022 „ 05 11 
A huszti tiszttartóság kiadásaira 480 „ 81 11 
Iluszt élelmezésére 636 ., 54 11 
A kamaragróf fizetése 1.911 „ 21 11 
A várkapitány, viczekapitány és az őrség 

fizetése 1.620 „ 25 11 
A vár erősítésére 2.680 „ 06 11 
Beregmegyei tizedszodés kiadására 570 „ 62 11 
A volt kamaragrófnak Makó Tamásnak halála 

folytán kifizetendő 1.319 „ 22 11 
Összesen 13.339 frt 93Vaden. 

A m á r m a r o s i s ó k a m a r a j ö v e d e l m e 1600. j ú l . 16- á t ó l 1601. 
j ú 1. 16- i g. 

Az egész évben fejtettek 287.432 kősó 
Ebből szállítás közben elolvadt s össze-

törött 7.700 „ 
Az eladásból (minden 100 kő után a vevő 5 

drbot ráadásul kapván s 105 drbot 3 forint-
jával számítván) befolyt 7.992 frt — den. 

Törmelékből bejött 712 „ 93 
Vámból 74 „ 48 „ 

Összes bevétel 8.779 frt 41 den. 

Kiadások : 

A sőfejtők díja 699 frt 03 den. 
A sóhordozóké 13 „ — „ 
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Ünnepek alkalmával a tisztek s munkások 
járuléka 

Segélypénzként szótosztatott köztük 
Mimkafeliigyelőknek díja s a bányák fönn-

tartási költsége 
A hajógyár kiadásai 
A sókamara elnökének fizetése és egyéb 

dologi kiadás 
Élelmezésre a kiadás 

Összes kiadás 3.185 írt 07 den. 
Dr. Takáts Sándor. 

Posztóbehozatal Morvából 1619-ben. Ismeretes dolog, hogy a legjelen-
tékenyebb kereskedővárosok lakói vám- és harminczadmeiitessóget élveztek. 
Ezt a kiváltságot a gazdagabb kereskedők ugyancsak kiaknázták. Nagy 
mennyiségű b o r t és n y e r s t e r m é k e k e t szállítottak külföldre sipar-
czikkel megrakodva tértek vissza. A kincstárnak így okozott kárt koránt-
sem pótolta a szabad városokra kivetett adó. Azért többször tanácskoztak 
azon, miként lehetne e kiváltságokat korlátozni, vagy megszüntetni. A bécsi 
udvari és a magyar kamara 1628 tavaszán is ez ügyben tanakodott. 
A magyar kamara szerint, Lőcse kiváltságlevelében bent van ugyan a 
harminczadmentesség, de az is ki van mondva, hogy idegeneket nem 
fogadhatnak magukhoz társakul, s a szomszéd városok vásárain csak 
kicsiben (particulariter) kereskedhetnek. Ok azonban rengeteg mennyiségű 
p o s z t ó t , v á s z n a t és p a s z o m á n t o t hoznak be Morvából, s nem 
kicsibe, rőfönkint, a mint kellene, hanem nagyban kereskednek, s az 
árukat más kereskedőknek bálszámra adják el. 

E visszaélés miatt a kamarák azt határozták, hogy a harminczadosok-
nak ezután meg kell állítaniok a kereskedőket s követelniük kell tőlük a 
városi kiváltságlevelet. Ez meg is történt. 1628 tavaszán az e p e r j e s i 
nagykereskedők már keservesen panaszkodnak, hogy pozsonyi a har-
minczados megállítja őket, s ha nem fizetnek, visszatartja Bécsből hozott 
árúikat. Erdekükben Hoffmann, a szepesi kamara perczeptora is síkra száll, 
s hivatkozik az 1622. évi pozsonyi országgyűlés 9. t.-czikkére. A magyar 
és az udvari kamara azonban kijelenti, hogy a pozsonyi harminczados 
helyesen járt el, minthogy az 1622. országgyűlés kedvezménye nem a szabad 
kir. városoknak, hanem egyedül a bányavárosoknak szól. 

Ez eset alkalmával a magyar kamara ki akarván mutatni, m e n n y i 
k á r háramlik a kincstárra a szabad kir. városok harminczadmentes keres-
kedéséből, értesítette a bécsi udvari kamarát a p u c h ó i és a z s o 1 il a i 
harminczadosok 1619. évi kimutatásáról. *) 

E kimutatás szerint a l ő c s e i , k a s s a i , e p e r j e s i és k é z s -
tn á r k i kereskedők 1619-ben apuchói harminczadon át 13742 vég(petias) 

*) E nagyérdekü kimutatás a bécsi közös pénzügyi levéltárban van „Hungarica" 
az 1(128. évi tárgyalási iratoknál. 

16* 

233 „ 
300 „ -

229 
278 85 

381 „ 
985 „ 50 



196 

p o s z t ó t hoztak be M o r v á boi. Ugyanazok, a z s a l n a i harminczadon 
át 5638 véget (petias) szállítottak a felvidékre. Ezen árukért a kincstárnak 
2744 frt 41 d. harminczad járt volna. 

A harminczadosok kimutatása szerint a fentebbi városok kereskedői 
rendesen együtt indultak útnak s együtt tértek vissza megrakott szekereik-
kel. A szállítás november hó közepétől januárig, s januártól májusig 
szünetelt. A felsorolt kereskedők közül a legtöbb posztót P r o b s t 
F r i g y e s l ő c s e i kereskedő hozta be. Egyetlen napon (július 31-én) 
7020 (petias) vég morva posztóval ment át a puchói harminczadon. Az egész 
1619. évben 10710 véget hozott be Magyarországba. L a n g f e i n e r 
J á n o s e p e r j e s i kereskedő 1434 véget, S z e g e d y G y ö r g y n é 
( k a s s a i ) 1144V2, D öb r ö c z ö n y J á n o s ( k a s s a i ) 121, S á n d o r 
J á n o s (1 ő c s e i) 487, L á n g h K r i s t ó f (1 ő c s e i) 934, W o l f J á n o s 
(1 ő c s e i) 1190, W e i s e n b e r g e r Á d á m ( l ő c s e i ) 2028 véget szállí-
tott be. Dr. Takáts Sándor. 

Emberkereskedés Buda visszafoglalása után. A B u d á n kézrekerü l t t ö r ö k 
foglyokat ideiglenesen Komáromban, Győrben és Pozsonyban helyezték 
el. A foglyokat vezető tisztek már útközben is üzérkedtek velük s többet 
eladtak. 

A jó példát a bécsi udvari kamara is követte, s P o z s o n y b a n 
boldog-boldogtalannak áruitatta a törököket. Bizonyos F i d e l i o J á n o s 
olasz kereskedő egymaga 159 foglyot vásárolt a kamarától, darabját 45 
forintért, ezenkívül a 159 ember ruházatáért 100 frtot kellett űzetnie, vagyis 
összesen 7255 frtot. Mivel az üzlet nem jól ment, az összes foglyokat a 
s z l a v ó n i a i határokra, aztán a lefoglalt Zrínyi- és Frangepán-féle 
t e n g e r p a r t i b i r t o k o k r a szállították. Erősen remélték, hogy itt a 
velenezei kereskedőkkel jó üzletet köthetnek. A bécsi udvari kamara 
reménye azonban nem teljesült. Az eladással 1688-ban megbízott D v o r-
n i k o V i c h L á s z ló, nagyon kevés emberen tudott túladni. Mivel pedig 
a foglyok tartása sokba került, Dvornikovich László azt ajánlotta, hogy 
legjobb lenne Yelenczébe szállítani a foglyokat ; ott sok emberkereskedő 
van, szívesen megveszik a törököket. (Bécsi közös pénzügyi levéltár. 
„Hoffinanz" 13.881 fase.) Dr. T. S. 

Mezei munkabérek 1677-ben. Kassa város július 6-án az a r a t ő k, 
k a s z á s o k és s z ő l ő m u n k á s o k bérét a következőképpen állapí-
totta meg. 

„S z a k m á n y b a n a r a t ó k u a k egy kötél földtől egy forint hatvan 
pénz, kenyér öt, hús kilencz font. N a p i s z á m o s a r a t ó k n a k tizenkét 
pénz. Kévekötőknek tizenöt pénz. 

Egy kötél tavasz k a s z á l ó k n a k ötven pénz, kenyér kettő, hús 
három font. Napi számos k a. s z á 1 ó k il a k, az kiknek enni nem adnak 
harmincz pénz. Az kiknek enni adnak tizeilöt pénz. 

Napi számos k a r ó z ó k n a k tizennyolcz pénz. Napi számos k ö t ő -
n e k tizenöt pénz. 

Ezen végezet megszegőknek büntetése tíz forint. „(K a s s a v. nyilv. 
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lt. 19470. sz. a.) Az iratot nyilvánosan kifüggesztették, amint a szélein levő 
l y u k a k b ó l l á tha tó . Kemény Lajos. 

Kassa város szöllötermése és kiadása 1734—47-ig. A m a g y a r u d v a r i 
kamara meghagyására Kassa város tanácsa 1747-ben az 1734—1747. évre 
terjedően kimutatta, hogy a városnak, főleg Szántón levő szőllőhegyein 
évenkint mennyi bort szüretelt, s mennyi kiadása volt a szőllőkre, és pedig : 

1734-ben 98V2 hordó ; a kiadás 1212 frt 13 den. 
1735-ben 110V2 

ii 1608 ., 04 n 
1736-ban 8 ii 1115 „ 09 
1737-ben 39 ii 1259 „ 16 n 
1738-ban 82 ii „ 1485 ., 40 ii 
1739-ben 118V«. ,, 1339 „ — n 
1740-ben 19 ii 956 ., 81 n 
1741-ben 3 ,, „ 785 „ 75 ii 
1742-ben 47 15 1075 „ 95 ii 
1743-ban 30 11 978 „ 69 ii 
1744-ben 11 51 987 „ 41 n 
1745-ben 17 11 953 „ 11 
1746-ban 36 11 1266 „ 23 ii 
1747-ben 25 11 1211 „ 48 
Összesen 634Va 11 16234 frt 24 den. 

A bor hordaját átlag 10 frt értékűnek vették s így az összes jövedelem 
6345 frtra rúgott. Tehát a szőlőművelésre reáfizettek 9889 frtot. 

Kemény Lajos. 
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GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE-' f. é. márcziusi füzetének gazd. 
tört. vonatkozású közleményei : Magyar tengerészet. — Buza, liszt és 
kenyér ; az ezek átlagárát 1873—97-ig feltüntető számos táblázattal. 

AZ „AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ" f. é. áprilisi füzetének gazd. tört. 
érdekű czikke : Dr . A c s á d y I. A karloviczi béke története 1699., mely a 
szerző ily czimű akadémiai értekezésének kivonatát adja. 

A „SZÁZADOK" f. é. február—áprilisi füzeteinek gazd. tört. vonat-
kozású közleményei : N é m e t h y L. Zsigmond;király és a német lovag-
rend. 1399—1409. Ránk nézve is igen érdekes adatokat tartalmaz. A lovag-
rend nagymestere v a d á s z ó s ó l y m o k a t és thorn-i l a z a c z o t kül-
dözgetett ajándékba Zsigmond királynak- Budára, aki viszont b o r r a l 
(egy ízben 300 akóval) és v i z a h a í a k k a l kedveskedett a nagymester-
nek. — Történeti Irodalom. B e n e d e k E. A magyar nép múltja és jelene. 
Ism. Márki S. — K é r é s z y Z. A magyar országgyűlések eredete és 
szervezetük fejlődése, a rendi országgyűlések alakulásának kezdetéig. 
Ism. Ferdinandy G. — S z á d e c z k y L. Székely Oklevéltár VII. Ism. 
Kelemen L. 

A „TÖRTÉNELMI TAR" f. é. 1. füzetének gazd. tört. érdekű köz-
leményei : D r . C z a i c h Á. G. Regesták a római Dataria-levéltárnak 
Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből 
1.1467—78-ig. — B e r z e v i c z y E. Berzevicz.y Mártonra vonatkozó okmá-
nyok 1550—1613; végrendeletek, nyugták, leltárak s más birtokokiratok 
s több érdekes levél. — Művelődéstörténeti Adatok. D r. T ö r ö k I. Jelentés 
a nagyenyedi collegium ós kolozsvári egyház javainak megvizsgálásáról 
1697-ben. — R é v é s z K. Kassai ref. egyházi számadások 1650—55. — 
K e m é n y L. Kassa város levéltárából ; Patók Mátyás gyulai udvarbíró 
jelentései 1564/5-ből. - 1 A festészet történetéhez ; 1521-ből György eperjesi 
festő levele Kassa városához. 

AZ „ERDÉLYI MÚZEUM" f. é. 1—4. füzetének gaz. tört. érdekű 
közleményei: Dr . T ö r ö k I. Az enyedi tanárok régi fizetése. Dr . M o 1-
d o V á n G. A románság balkáni eredetéhez. A neves szerzőnek habár 
rövid de egyik legszebb s legtanulságosabb czikke. — S z i g e t h y G y . 
Székely-Udvarhely történetéhez ; érdekes följegyzések 1777—1836-ig. — 
Dr . V a s s M. Kolozsvári ötvös-műtörténeti adatok ; 3 nyugtatvány az I. 
Rákóczy György fejedelem által F i l s t i c h Lőrincz kolozsvári ötvös 
kezéhez adott kincsekről 1641/2-ből. 

AZ „ÁRCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ" f. é. 1. számának minket 
érdeklő közleményei : M i h a 1 i k J. Két kassai fedeles kupa ; 1578. és 
1606-ból. — Irodalom Dr . R é t h y L . Corpus Nummorum Hungáriáé. 
Magyar egyetemes éremtár. I. — Különfélék. N e h é z L. Milanói Péter 
szobrász Raguzában 1452-ben. 

À „JAHRBÜCHER FÜR NATIONAL-OEKONOMIE UNI) STA-
TISTIK" 1899. I. füzetében igen érdekes „Städtische Finanzen im Mittel-
alter" W i l h e l m S t i e d a tollából. Jobbára a német városok középkori 
pénzügyeivel foglalkozik. 



A GAZDASÁGI FELSŐBB SZAKOKTATÁS KEZDETEI 
MÁB1A TEBÉZIA ALATT.1) 

Irta : DR. FINÁCZY ERNŐ. 

Mária Terézia uralkodása valóban a reformok korszakát jelöli meg 
történelmünkben. Az állami élet bármely ágára vessük tekintetünket, 
azt tapasztaljuk, hogy ügyszólva mindent ő teremtett meg, mindennek 
ö adott szabályos és rendszeres alakot. Igazságszolgáltatás, pénzügy, 
közgazdaság, egészségügy, ipar, kereskedelem, közművelődés, az egész 
állami közigazgatás alapjai az ő nevéhez fűződnek. Innen az óriási 
anyag, melyet a kutató átdolgozni kénytelen, valahányszor e kor vala-
mely fontos intézményének fejlődését vizsgálja. Mert az alkotás munkáját 
rendszerint hosszú vajúdás, tömérdek terv és eszme, számos meg-
beszélés és tanácskozás és sűrű iratváltás előzte meg. 

A reformtörekvések közt előkelő hely illeli meg azokat, melyek a 
g a z d a s á g i s úgynevezett k a m a r a i , általában a g y a k o r l a t i 
i s m e r e t e k terjesztésére irányultak. 

Mária Terézia belátta azt, hogy ezen a téren úgyszólva alig tör-
tént valami hazánkban. Az ország útainak javítása, a folyók szabályo-
zása, a mocsarak lecsapolása, a gyakorlati m é r t a n és m e c h a n i k a 
elemi ismerete nélkül, érdeklődést nem kelthettek a lakosságban, ezen 
ismeret elsajátítására pedig akkoriban egyáltalán nem volt alkalom 
Magyarországban. 

A közigazgatás számos alsóbb ágazataiban mindinkább érezhetővé 
vált olyan egyének hiánya, kik a s z á m v i t e l b e n , a k e r e s k e d e l m i 
s z á m t a n b a n és vá 11 ó i s m e r e t b e n jártasak. Hazai gazdálkodá-
sunk módja középkori volt. A földet szakasztott úgy művelték minálunk, 
mint századokkal előbb, a külföldön kipróbált jobb és újabb módszerek 
sejtelme nélkül. 

E tényektől indíttatva s kétség kívül azon mozgalom hatása alatt, 

' ) Mutatvány szerző úr „ A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában' czímíi, a. m. tud. Akadémia történelmi bizottsága kiadásában legközelebb 
megjelenő munkájának 1. kötetéből. 

G&zdtt&gtörténelmi Szemle 1890. 15 
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mely Ausztriában ez időtáj t a közgazdasági ismeretek felé fordította az 
elméket, a pozsonymegyei S z e m p c z e n „Collegium Oeconomicum"-ot1) 
alapított a királynő 1763-ban, mely intézet létesítéséhez ő maga 20 ifjú 
ellátására való évi 1400 forint alapítványi összeggel, továbbá könyvtár 
és alapfelszerelés czéljaira szolgáló 1500 forint beruházási segélylyel 
járult hozzá, míg gróf Esterházy Ferencz kanczellár épületet és 20,000 frt 
tökét adott, továbbá magára vállalta a szükséges átalakítások költségeit.2) 
Hogy a királynő e collegiumot éppen a kegyesrendiekre bizta, kik egyéb-
ként ez irányban Bécsben is kimutatták ügyességüket3), szembeszökő 
jele nemcsak fokozódó közkedveltségüknek, hanom annak is, hogy ez 
idő szerint a reális tudományok tanítására őket tartották legalkalma-
sabbaknak. 

Az intézetnek kezdetben öt tanára volt a kettős könyvvitel, mathézis, 
gazdaságtan, irás és stilus tanulmányaira, kikhez 1770-ben egy hatodik: 
a kamarai tudományoké (studium politico-camerale) járull.4) Az alapít-
ványos növendékek száma állandóan 20 volt, a 18-ik életévtől a 23-ik 
évig; túlnyomóan philosophiai tanfolyamot végzett ifjak.5) Az 1766. év 
óta a 20 alapítványi növendék között mindig hat olyannak kellett lennie, 
kiknek apja a k i r . k a m a r á n á l szolgált.0) Valamennyi k a t h o l i k u s 
s az ország minden részéből való. Forrásaink bizonyítják, hogy a 
n é m e t n y e l v ismeretét szigorúan megkívánták a felvételnél s hogy 
az intézet t a n n y e l v e és egész s z e l l e m e kizárólag n é m e t volt, 
mint magának a kir. kamarának is ebben az időben már teljesen ger-
manizált nyelve és szelleme.7) 

' ) A főforrás az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában Lad. A fase. 24. Fund. 
— A mennyiben külön nem idézek, adataim innen vannak merítve. 

2) O. L. Udv. Kancz. Or. Ref. 260 ex 1763; Lib. Reg. XLVI. 418. kk. 
s) 1763. j anuár óta. — L. Wienerisches Diarium, 1764. július 18. (No. 57): 

„Dem Publiko wird hiemit bekannt gemacht, dass die öffentlichen Vorlesungen der 
Kamerai- und doppelten Buchhaltung, wie auch der praktischen Grössen-Lehre, da 
deren erster Cours bereits vollendet worden, den 304en Julii in der Behausung der 
regulirten Ordenspriester der frommen Schulen in der Stadt ihren mehrmaligen An-
fang nehmen" stb. V. ö. Geusau : Geschichte der Stiftungen, 111. lap. — A tan-
folyam utóbb két éves volt. Tantárgyak: Arithmetika. Váltó-ismertetés. Kettős könyv-
vitel. Kamarai számvitel. Mathemalika. V. ö. Wiener Realzeitung, 1772. 435. kk. 11. 

4) 0 . L. Udv. Kancz. Concept, ad Num. 4315/1770. (szept. 20. kelt kir. eih.) 
5) Ezt az évi felvételekből következtetem. Például 1767-ben három hely ürese-

dett meg; felvétetett három „absolutus philosophus". 0 . L. Udv. Kancz. Or. Ref. 
448 ex 1767. — 1765/6-ban 10 phiiosophiát, 5 rhetorikát és 3 syntaxist végzett ifjú-
val találkozunk az intézetben. 

6) 1766. évi május 21 én kelt kir. elli. 0 . L. Udv. Kancz. Or. Ref. 516 ex 1766. 
7) 0 . L. H. T. 1774. évi szept, 5. Lad. E. fase. 18. fund. — 1703. évi szept. 

14-én kibocsátolt udv. rend. : „Tradentur vero omnes istae Scientiae Germanico 



2 0 1 

Mivel a selmeezi akadémián kiviil ez az egyetlen reális és műszaki 
irányt követő felsőbb iskola, mely Mária Terézia uralkodása alatt lé-
tesült, szükségesnek tartom az iskola t a n a n y a g á t is röviden meg-
ismertetni.1) 

Előkelő helyet foglalt el a geometria. Csak annyiban viselheti e 
nevet ez a tanulmány, mort a közönséges trigonometria szolgált be-
vezetéseid. A tárgyat helyesebben bányászati physikának kellett 
volna elnevezni, mert az anyag zöme, kinematika, mekhanika, hydro-
sztatika és hydraulika, még pedig a b á n y a m í v e l é s r e való alkal-
mazásában. Gyakorlati felmérések és feladatok kivitele, továbbá (bányák 
hiányában) a szükséges kísérleteknek földmunkálatok alakjában való be-
mutatása, térképek készítése, úgyszintén a körmöczi, selmeezi és 
mármarosi bányák térképeinek bemutatása szolgáltak az elmélet be-
gyakorlására és fölvilágosítására. 

A polgári építészet az épületek különböző részeit és díszítéseit tár-
gyalta, kiegészítve a perspectiva elméletével s építkezési költségvetések 
készítésének szabályaival. Mindenütt r a j z o l t a k a tanulók; a harmadik 
évben már nagyobb szabású épületek tervrajzait készítették különböző 
metszetekben. 

A kettős könyvvitelt az „újabb módszerek" alkalmazásával tanították, 
még pedig nemcsak szűkebb, kereskedelmi és közéleti vonatkozásaiban, 
(„computus cambialis"), hanem az állami számvitel szempontjából is. 
Az á l l a m a d ó s s á g o k n a k a folytonos háborúskodások okozta óriási 
növekedése a tárgynak ezen részét fölötte fontossá tevé. A különböző 
dikasztériumok számvevő hivatalaiban az állami ellenőrzés szigorúbb 
gyakorlása múlhatatlanul megkívánta a specziális szaki képzettséget e 
téren is. Élénk világot vet a tanítás szellőmére néhány probléma, mely 
e tárgy tanárának előadásaiban előfordult. Például ki kellett számítani 
az ország egyes vármegyéire eső h a d i a d ó t arányítva a la ko s s ág -
ii o z, vagy : behatóan ismertesse a tanár a bécsi udvari bank-bizottság 
számviteli eljárását, melyet az osztrák és cseh rendek 18 millió frtnyi 
hitelének kezelésében követ. Máskor a kir. kamara, a szabad királyi 
városok és a sóhivatalok s z á m a d á s a i t magyarázta meg a tanár, 
mely czélból a collegium az eredeti számadásokat elkérte az illető 
hatóságoktól. 

ldiomate, ac ideo Alumnos liane linguam, priusquam suscipiantur, colere oportet 
Candidati Lingva Germanica jam instructi sint, oportet, qiioniam finis 

hu jus Institutionis non est Trivialium Literarum exercitatio." Syst. Fund. Akad. kéz. 
Egyh. és bölcs. fol. 9. p. 105—170. 

i) 0 . L II. T. Lad. E. fase. 10. fund. 
1 5 * 
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Az ökonomia egy neme volt a közgazdaságtannak és az úgy-
nevezett kameralisztikának, t. i. míg az utóbbi, külön tanszéket nem 
nyert. Mik az államkincstár igazi jövedelmi forrásai? mi módon lehet-
séges az állami alattvalók vagyonát megtartani s a köz javára öregbíteni 
s gyümölcsöztetni ? Ilyen és hasonló kérdések mellett szó volt a 
g y á r a k r ó l s a kézi munka különböző nemeiről és általában a kereset-
forrásokról ; e tárgy politikai részében pedig az á l l a m b e n é p e s í t é -
s é r ő l , „ s z é p s é g é r ő l " , az a l a t t v a l ó k e g é s z s é g é n e k m e g -
ó v á s á r ó l , a k ö z b i z t o n s á g eszközeiről, mely anyagon részben már 
felismerhető Sonnenfels hatása, ki 1763 óta tanította e tárgyat a bécsi 
egyetemen. 

Végül a Stilus curialis et Scriptum tanára : Gottsched, n é m e t 
nyelvtanát adta elő tüzetesen, továbbá a h e l y e s í r á s szabályait, a 
k e r e s k e d e l m i l e v e l e z é s t , a szépírást s a polgári ügyiratok szer-
kesztésének módját. 

Hadd álljon itt még néhány részlet az iskola belső életéből : 
A t a n f o l y a m kezdetben h á r o m é v e s , 1769-től k é t é v e s (1769. 
okt. 11.), 1771 -töl kezdve, tekintettel a nem régen meghonosított politikai 
tudományokra, újból h á r o m é v e s . A királynő 1770-ben a királyi 
kincstárból 5500 forintot utalványoz építkezésekre, a mely összeget 
1772-ben „ex speciali munificentia" megtoldja 6000 frttal. Az iskola a 
h e l y t a r t ó t a n á c s felügyelete alatt állott, mely évenkint egy közeget 
küldött ki az állapotok megvizsgálására. A tanítás reggel 7 órától 9-ig, 
d. il. 1 órától 4-ig folyt. Tankönyvekül 1763-ban a következők szere-
pelnek : Clausberg, Rechnungskunst ; La Porte, Einleitung zur doppelten 
Buchhalterey ; Einleitung zu einem verbesserten Camerall-Rechnungs-
fuss; Joachim Darjes, Erste Gründe der Camerali-Wissenschaften ; 
Volfius, Erste Gründe der mathematischen Wissenschaften.1) 

Mária Terézia a s z e m p c z i c o l l é g i u m o t mindvégig különös 
figyelmében részesítette, s előszeretettel karolt föl minden törekvést, 
mely az intézet felvirágoztatását czélozta. Az alapító-levélben biztosított 
összegeken felül, több izben fölemelte az évi dotáliót s rendkívüli 
segélyösszegeket utalványozott. Az intézetben elhelyezett 16 osztrák 
convictor ellátási díjait fedezte. A „geometriában mások fölött kiváló" 
két növendéket 1768-ban a kir. kamara előterjesztésére külföldre küldte 
ki az e r d é s z e t i t a n u l m á n y o k elsajátítása végett.2 

A kanczellárnak több ízben kifejezte elismerését a collegium sikeres 

9 A fentebb idézett forrásokon kiviil v. ö. még : 0 . L. Udv. Kancz. Or. Ref. 
G ex 17GG ; 479 ex 1769; 556 ex 1769; 5622. sz. ex 1771 ; 951. sz. ex 1772: tov. 
Syst. fund. id. h., p. 199. 

2) Tagányi Károly. Magyar Erdészeti Oklevéltár. II. Budapest, 1896. 279. lap. 
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működéséért. Tudakozódik az intézet viszonyai felöl, szivére köti a rek-
tornak a tisztaságot és szigorú fegyelmet, s a tehetség vagy szorgalom 
nélküli tanulóknak elbocsátását. A kik a tanfolyamot jeles eredmény-
nyel elvégezték, azoknak neveit h i v a t a l b ó l tudatta a kir. kamarával, 
az erdélyi thesaurariatussal s a temesvári országos igazgatósággal 
(Temeswarer Landes-Administration), a végből, hogy az ifjakat, esetleges 
alkalmazásuk czéljából, jegyzékbe vegyék. A szempczi collégium épülete 
1776-ban leégett. A megmentett taneszközöket a piaristák tatai collé-
giuma1) kapta meg; ugyanoda helyeztetett át az alapítvány is, de a 
gazdasági tanfolyam ezzel, alighanem megszűnt. 

Ugyancsak a hatvanas évek elejére esik a selmeczi bányászati 
iskola megalapítása is. 

Megnyitásáig, a bányászati kiképzés, tisztán empirikus módon tör-
tónt hazánkban. A bánya-tisztek mellett mindig működtek segélydíjas 
fiatal emberek, tisztjelöltek, kik gyakorlati úton szerezték meg a bányá-
szatban való műszaki jártasságukat, mely őket bányászati állás betöl-
tésere képesíté. Mivel a bányászat, mint a kincstári jövedelmeknek 
egyik főforrása, Magyarországban kiváló figyelmet érdemelt, a királynő 
szükségesnek látta a képzést állandóbb és szakszerűbb alakban biz-
tosítani. 

A es. kir. udvari kamara 1763. évi június hó 13-án értesíti2) az 
összes bányai hatóságokat arról, hogy a Felség Jacquin Miklós Jakabot 
(1727—1817.) magyar királyi bányatanácsosi czím adományozása mellett 
évi 2000 forint fizetéssel és szabad lakással Selmeczre kinevezte a gya-
korlati bányászat és chémia tanárává. A választás kitűnő férfiura esett, 
ki nagy tudományával, amerikai utazásaiban szerzett széleskörű ter-
mészetrajzi ismereteivel európai hírnevet vívott ki magának.3) Jacquin 
csak egy évvel később kezdhette meg előadásait, mert előbb chémiai 
szeriárt kellett berendeznie s ásványtani gyűjteménynek alapjait meg-
vetnie, a mi akkkor hazánkban nem csekély fáradságba, utánjárásba s 
költségbe került. Csak néhány évig működött tanszékén, mert 1769-ben 
a bécsi egyetemhez került a botanika és chémia tanáraként. Utódja 

9 V. ö. az 1777 jan. 20-án kelt udv. rendeletet, továbbá Vörös tanulmányi 
kir. főigazgatónak a ta tai collegiflm meglátogatásáról szóló, 1777 febr. 21-ón kelt 
jelentését : O. L. H. T. Lad. A., fase. 24. fund. 

*-) Az udv. kamara leiratait közli Faller Gusztáv „A selmeczi m. kir. báuyász-
cs erdész-akadémia évszázados fennállásának emlékkönyvében" Selmecz, 1871.5—7.1. 

8) Das gelehrte Österreich. Wien, 1777. I. 1. 208—210. — Chemiai előadásai-
nak kézirata M. Nemz. Múz. Quart. Germ. 237: Collegia chymiae. Schemnitz, 1705. és 
1760 (865. 1.). 
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Selmeczen Scopoli János,x) a híres bolanikus és entomologus, ki selmeczi 
tanárkodását azzal tette emlékezetessé, hogy 1771-ben hallgatói számára 
kinyomatta ásványtani előadásait.2) 

A chémiai tanszék alapítása után két évvel, 1765-ben, szervezte 
a királynő az iskola második : mathematikai tanszékét, melylyel a 
mechanika és hydraulika előadása is egybe volt kötve. E tanszék első 
tanára volt Boda Miklós jezsuita, a gráczi Musaeum Physieum vezetője. 
Fizetését az udvari kamara évi 200 forintban, a szükséges eszközök s 
minták beszerzésére és a folyó kiadásokra szolgáló általányt pedig évi 
2—200 forintban szabta meg.3) 

Mind a s z e m p e z i c o l l é g i u m , mind a s e l m e c z i b á n y á s z -
i s k o l a 4 ) a kincstári igazgatás érdekeit szolgálta. A kamarai szolgálatban 
alkalmazott tisztviselők szaki képzettségét és hivatalbeli arravalóságát 
fokozni s közvetve a fiscus jövedelmeit emelni volt hivatva mindkettő. 
Ezen állami tekintetek szolgáltak alapításuknak indító okául s adtak 
irányt működésűknek. 

1) Das gelehrte Österreich, 1778. I., 2 . : 123. kk. 
2) Mineralogische Vorlesungen für die andere Klasse der Bergakademie zu 

Schemnitz. Wien, 1771. 
3) Hist. Resid. Schemnitziensis, Bp. E. K. kézir. Ab. 104. folio ; p. 367 (ad 

ann. 1766): „ . . . . additum anno hoc Sociis Schemniczensibus unum, qui partes 
Matheseos cas, quas Metallurgiae claves jure vocitaris, explicaret, rem Montanisticam 
olim curaturis. Explanavit idem facilitate summa Methodoque ad discendum perquam 
opportuna Algebrám, Geometriám Theoricam et Pract icam; ad haecTrigonometriám, 
ac denique Mechaniam et Hydraulicam. Subjecti mense anni Scholastioi extremo 
discipuli tentaminibus, simul suarn docililatem, simul docendi Normám Illustrissimo 
Camergraflìo probavere " . . . . 

4) A selmeczi bányász-iskolámk: akadémiává lett kifejlesztését a szerző, műve 
II. kötetében fogja tárgyalni. Szerk. 



ADATOK. 

LANDGRÁF ÁDÁM TERVE AZ UTAK JAVÍTÁSÁRÓL 1775. KÖRÜL.*) 
K u r z g e f a s t e r A u s z u g d e r G e d a n k e n ü b e r d i e V e r -

b e s s e r u n g d e r W e g e u n d L a n d s t r a s s e n im K ö n i g r e i c h 
U n g a r n , e n t w o r f e n v o n A d a m L a n d g r a f f. 

Eingangsweise wird gezeiget, dass bey einen jeden wohleingerich" 
teten Staate ein besonderes Augenmerk auf bequeme Wege und Land" 
strassen gerichtet worden ist. 

Zum Beispiel in dieser Sache werden : 
1. Aus den alten Zeiten die Römer, und bey diesen die Via 

Appia, die Via Flammea, der durchgebohrte Berg boy Neapel, die 
Ueberbleibsel von der Brücke Trajani und Caligulae, die Praefecti 
Viarum nebst ihren Ehrensäulen. 

2. Aus den jüngeren Zeiten die schönen Strassen, kostbahre 
Dämme und mühsam verfertigte Ganäle in Frankreich, Holland, Engel-
land und Preisen. 

3. Aus den jüngsten Zeiten aber die in Oesterreich, Steyermark, 
Tyroll, Böhmen und Mähren gut und nüzlich eingerichtete Strassen, 
als in der nächsten Nachbahrschaft von Ungarn zu einer erweckenden 
Nachahmung angeführet. 

4. Wird die Notwendigkeit der Verbesserung der Wegen und 
Landstrassen in Ungarn aus dem Uebel gefolgert, welches in Ungarn 
bey den sehr schlechten Wegen und halsbrechenden Brücken, sowohl 
dem grösseren und niederen Adel, besonders aber insgemein dem 
armen Landmanne zuwächset. Der Reiche verderbet seine kostbahren 
Pferde, Geschier, Wägen und Kleider, verliehret bey drängenden 
Geschäften die kostbahre Zeit, und muss wegen den öfteren Einkehren 
mit seiner grösten Unbequemlichkeit in schlechten Wirtsshäusern vieles 
Geld unnöthig ausgeben. 

Der Arme mattet bey schlechten Wegen sein schwaches Vieh 
erstaunlich ab. Der Fromme betrübet sich und vergüsset billige Tränen. 

*) E torvezet Mária Terézia királynő számára készült; különben La ndgráf jeles 
közgazdasági iró volt, kinek egy másik a habán házfödélről szóló munkája 1772-ben 
nyomtatásban is napvilágot látott. 
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Der bösartige scheuet sich nicht Gott zu lästern und zu beleidigen, 
Und beede gehen durch den Verlust ihres Viehes zu Grunde, weil der 
Bauer keinen grösseren Schatz, als sein Zugvieh hat. 

Der Hauptinhalt dieses geringen Aufsatzes wird in zween Theile 
abgesondert. 

I. In den ersten Theile wird das Fehlerhafte, was bey der bis-
herigen Zubereitung der Wege und Strassen in Ungarn beobachtet 
worden, angezeiget. 

II. In den zweiten Theile wird die Verbesserung des Fehlerhaften 
angemerket, und Vorschläge in Ansehung der Manipulation, der hand-
langenden und fahrenden Arbeit, des Werkzeuges, der Arbeiter, der 
Aufscher, ihrer Verpflögung und Bewachung, und schlüszlich eine un-
maszgebliche Art und Weise der Bewerkstelligung angedeutet. 

Nota. Dieser Aufsatz wird für diesesmal nur auf diejenigen Gegenden 
eingeschränket, wo Steine, Schoder, Kies und Sand vorhanden sind. 
Wird aber diese geringe Arbeit Beyfall zu finden das Glück haben, so 
wird sich der Verfasser auf das möglichste beeyfern, auch für diejenigen 
Gegenden, wo die Natur mit dergleichen Materialien nicht so freygebig 
war, Mittel auszufinden, die Strassen, wo nicht vollkommen gut, doch 
viel erträglicher, als bischer, machen zu können, 

Was das Fehlerhafte betrift, dahin kommt zu rechnen : 
1. Die Vernachlässigung eines guten und losten Fundaments der 

Wege lind Strassen. 
2. Dass die lockere Erde die aus denen zween Parallel-Graben 

ausgehoben, und auf den Platz der zu erhöhenden Strasse geworfen, 
folglich Koth auf Koth gehäufet wird, sehr schädlich und den Beisen-
den verhinderlich sey. 

3. Dass diese Aufwerfung der Graben boy den ersten Angriff der 
Arbeit in eine gar zu lange Entfernung vorgenommen wird, welche 
der Unterthan wegen der kürze der Zeit, die zur Wegmachung gewidmet 
ist, ummöglich mit hinlänglichen Schoder in einem Jahre überfahren kann. 

4. Der Bauer, der zur Wegmachung angestellet wird, ist weder 
bey der Handlangung, noch bey den Fuhren mit tauglichen Werk-
zeugen versehen. 

5. Die Wegarbeit kan durch den Bauren zu keiner anderen Zeit, 
als nach der Vollendung der Sommer-Anbau, nach der Fruchtein-
führung und nach der Wintersaat vorgenommen werden, welches das 
ganze Jahr hindurch kaum 6, höchstens bis 8 Wochen austraget. Diese 
Zeitfrist ist also viel zu kurz, als dass man hoffen köntc, jemals durch 
die Baurenarbeit vollkommene Strassen im Lande zu erhalten. Ueber 
dieses ist zu eben dieser Zeit des Bauren se>n Vieh am alleruntauglichsten, 
nemlich in Frühjahr, da das Winterfutter gemeiniglich aufgezehret, 
und das junge Gras zur Nahrung unzulänglich ist, im Mittensommer 
wird das Vieh durch die viele Arbeit entkräftet, und im spöten Herbst 
sind die kalten Begen zuwider, und das schon abgewölkte Gras 
gibt auch schlechte Nahrung. 

6. Die Bauren, die von den Comilat zum Wegmachen angeordnet 
werden, erscheinen niemalen in der bestirnten Zahl, kommen gemeinig-
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lieh spöt an, und ziehen auch vielen Betriigereyen zu frühzeitig von 
der Arbeit ab. 

7. Wenn viele erscheinen, können die wenigen Aufseher die Leute 
nicht übersehen. Einer verhindert den andern aus Ungeschiktheit bey 
der Arbeit, folglich werden viel tausend Fuhren verwendet, die wenig, 
und auch das schlecht verrichten. 

8. Oefters fehlet es an tauglichen Angeber der Arbeit, dahero 
kann auch der Erfolg nicht gut seyn. 

9. Es sind öftere Klagen, dass einige Ortschaften allzuoft auf 
diese Arbeit, und zu weit von ihren Wohnungen getrieben, andere 
aber ausgelassen und verschohnet werden. 

10. Was hier von ganzen Ortschaften gesaget wird, geschiehet 
auch durch die Dorfrichter, und Comitatshaiduken bey einzelnen Wirthe 
und Persohnen. 

In den II. Theile werden : 
A) Ein und andere allgemeine Anmerkungen vorausgesetzet. 
1. Bey allen Wegen und Strassen ist, soviel möglich, die gerade 

Linie zu beobachten, weil durch alle Verkrümmungen viel Materialien 
und Zeit unnütz verwendet wird. 

2. Die Strassen sollen zu allererst durch einen Ingeneur oder 
eine andere, der Sache verständige Persohn genau ausgezeichnet 
werden. 

3. Sollen diejenigen Oerter, wohin die Natur alles Regen- und 
Schneewasser zuführet, wohl in Acht genommen, und mit nöthigen 
Brücken, oder gepflasterten Vertiefungen versehen werden. 

4. Jemehr eine Strasse befahren wird, und schwehrere Lasten zu 
tragen hat, desto solider inuss der Grund dazu geleget, und die gehö-
rige Breite zum Ausweichen gelassen werden. 

5. Rey der ersten Grundanlage der gleichen oftbefahrenen Strassen 
sollen die Unkosten um destoweniger entzogen werden, jemehr die 
Reparationen kosten, die in der Folgezeit sehr oft und vielfältig vor-
kommen werden. 

6. Haupstrassen, die bev grossen, oder schnell anwachsenden 
Wässern zu liegen kommen, müssen wegen den Ueberschwemmungen 
in gehöriger Entfernung vo den Wasser angeleget, und dabey die 
höchste Linie der Ueberschwernmung beobachtet werden. 

7. Bey der Anlegung der Hauptstrassen, soll zwar soviel mög-
lich, niemanden geschadet, in Nothfall aber die Nutzen des Publici 
dem kleinen Privatschaden vorgezogen werden. 

8. Nach ausgestekter Directionslinie soll die Arbeit am aller-
ersten an solchen Oertern angefangen werden, wo der Weg oft ver-
hinderlich und am Schlimsten ist, und besonders, wo die Brücken 
anzubringen sind. 

9. Niemal soll mehr angefangen werden, als in gehöriger Zeit zur 
Vollkommenheit gebracht werden kann. 

10. Die Vornehmungen in der Wegmachung sollen zuerst auf 
den Postwegen und zu den Städten führenden Strassen ihren Anfang 
nehmen. 

11. Allen königlichen freyen Städten und privilegirten Markt-
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flecken soll jährlich von höheren Orten aus ein nach ihren Kräften 
abgemässenes Stuck Weg zur Verbesserung ausgezeichnet werden, 
welches sie unter unausbleiblicher Straffe vollkommen zu verfertigen hätten. 

12. Die Comitater sollen bey denjenigen Grundherrschaften, die 
mit königlichen Maut-Privilegien versehen sind, genaue Untersuchung 
vornehmen, was für Brücke und Wege in guten Stande zu unterhalten 
verbunden sind, und diejenigen Mauten, wo Brücke und Wegen ver-
nachlässiget werden, cassiren, und wenn durch öffentliche Arbeit diese 
Obligenheit verrichtet wird, soll das Comitat die Mauteinkünften ein-
nehmen und zur Wegarbeit verwenden. 

13. Sobald ein nahmhaftes Stuck Weg zur Vollkommenheit 
gebracht worden, soll die beste Conservation desselben auf das schär-
feste angeordnet werden. 

B) folget die Art und Weise in besonderen Bemerkungen, wie 
die Wegmachung verbesserter, sollider und dauerhafter vorzunehmen sey. 

I. Gleichwie bey einen jeden Gebäude, das dauer- und standhaft 
seyn soll, die Hauptsorge auf das gute Fundament zu richten ist, so 
muss eben diese Sorgfalt auch bey der Wegmachung in Obacht ge-
nommen werden. Für's allererste also ist der durch die Directions-
linie ausgezeichnete Wegplatz auf das festeste abzustampfen, wie solches 
in der Beschreibung angemerket worden ist. Diese Arbeit inuss bey 
trokenen Wetter geschehen. Nach dieser Abstampfung soll der ganze 
Wegplatz mit grossen Steinen überleget, mit schweren eisernen Hammern 
in die Erde eingeschlagen, die überbliebene Lücken und Höhlungen 
mit kleineren Steindrümern ausgefüllet, und alsdann mit Sehoder und 
kleineren Sande wenigstens 1 Schuh hoch überfahren, und sattelarlig 
zur Beförderung des Wasserablaufes angeführet werden. Auf diese 
Weise wird niemalen auf dergleichen Strassen nahmhaftes koth ent-
stehen, sondern es wird sich das Schnee- und Regenwasser allgemach 
durch den Sehoder und Steine versenken. 

II. Wenn keine grossen Steine vorhanden sind, soll der Schoder 
durch schittere Gitter durchgeworfen, und der gröbste Theil zur Aus-
schlagung des Fundamentes gebrauchet worden. 

III. In Fall auch kein grober Schoder zu haben ist, soll auf die fest 
abgestampte Oberfläche der beste Tegel, oder Leimerde geführet, 
und zum änderten mahle auf das festeste aufgestampfet und alsdann 
mit Bachsand erhöhet werden. 

IV. Die Seitengräben sind nur damals anzubringen wo es die 
Ableitung des Wassers erfordert, und das von der Strasse abgehende 
Abweichen der Wägen in den Nebenaecker und Wiesen Schaden ver-
ursachen kann. Die ausgeworfene Erde aber soll nicht auf die Land-
strassen, sondern auf die Nebenseiten des Landes geworfen und zer-
streuet werden. Die Ursachen davon sind in der Beschreibung begriffen. 

V. Zur Ausziehrung und festeren Zusammenhaltung der Wege 
wäre es sehr dienlich, wenn die Seitenwände mit schönen Weiden 
oder anderen mit der Natur des Bodens übereinstimmenden Bäumen in 
gleicher Entfernung ausgesetzet würde. Es müszte aber die empfind-
lichste Straffe auf die Verlezung dergleichen Bäume unausbleiblich 
festgesetzet werden. 
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VI. Bey den Brückenbau ist folgendes zu erwehnen : 
1. In allen Thälern, wo zur Regenszeit vieles Wasser zusammen-

laufen kann, sollen auch über die kleinsten Bäche oder merkliche 
Vertiefungen des Erdreiches wegen den anwachsenden Wassergiissun-
gen die proportionierte Brücken angebracht werden. 

2. Die Länge und Höhe derselben muss nach den höchsten 
Wasser eingerichtet seyn. 

3. Die Oefnung oder Mündimg der Brücken muss an den tiefesten 
Platz kommen, und, soviel möglich, in gerader Linie die gröste Schwehre 
des Wassers auffangen. 

4. Bey den Brückenban soll gleich anfangs auf die längst-
mögliche Fortdauer derselben der Antrag gemachet werden. 

5. Gewölbte Brücken sind zwar dauerhaft, aber doch nicht ohne 
Mangel. Wird der Zirkel niedrig gehalten, so wird die Oefnung klein, 
und nimt wenig Wasser in sich ; wird aber der Zirkel höcher gespannet, 
so musz der Damm meistens unnöthigen Weise, um die bequeme Auf-
fart zu erhalten, desto höher angeführet werden. 

6. Die besten Brücken scheinen also diejenigen zu seyn, deren 
beede Schluszende, und auch nach Erfordernüsz die Mittelpfciler mit 
starken Steinen gemauret sind. 

7. Zur dauerhaften Ausdielung der Brücken ist das Weis-Eichen-
holz das allertauglichste. Wenn dieses gehörig mit Schodcr bedeket ist, 
können dergleichen Brücken auch 50 Jahre dauren. 

8. Bey Brücken, die aus puren Holz gobauet werden, soll das 
Holz zu solcher Zeit gefället werden, wenn dasselbe im besten Saft ist. 
Wobey aber zu beobachten kommet, dasz das Holz alsogleich aus-
gearbeitet, und 8 bis 10 Täge in ein rinnendes Wasser geleget 
werde. Auf solchc Art wird sowohl die Verkrümmung, als die baldige 
Fäulung verhindert. 

9. Um die Brücken für die Eaulnuss desto besser zu verwahren, 
ist es sehr zuträglich, dass das Holz auf 2 oder 3 Zoll hoch mit Rohr 
überleget, und auf dieses alsdann der Schoder oder Sand in gehöriger 
Höche aufgeführet werde. 

10. Um die vielen Unglücksfällen, die in Ungarn auf den Brücken, 
durch nur halbabgerichtete und noch sehr scheuche Pferde verursachet 
werden, zu verhindern, solten alle Brücken mit dauerhaften Gelender-
holz versehen werden. 

VII. Arbeiter könnten bey der Wegmachung folgende angestellet 
werden, von welchen allen in der Beschreibung mit den angeführten 
Ursachen gehandelt wird: 

1. Alle Betler, die noch gesund und stark sind, und mit Betrug 
oder scheinheiliger Andacht von dem öfters viel ärmeren Untorthan, 
als sie sind, das Almosen mehr erpressen, als sie es in der That verdienen. 

2. Alle herumirrende müssige Vagabunden, die bey niemand einge-
dunken sind, und auf ungarisch Betyár genant werden. 

3. Alle Handwerkspurschcn, die ohne Kundschaft und Pasz das 
Land durchschleichen, und sich blos auf das Betteln oder sogenante 
Fechten verlegen. 

4. Alle ohne hinlänglicher Ursauch oder vor den Ausgang des 
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Jahres aus Ungehorsam oder anderer Bosheit von ihren Herrn ent-
laufene Knechte, ingleichen alle mehrmalen gewarnete unruhige Nachts-
schwärmer, durch welche in den Dörfern nicht nur die Nachtruhe 
gestörret, und vieles anderes Unheil gestiftet wird, sondern auch unzählig 
viele junge Weibsbilder und Dienstmägde zu groben Lastern verführet 
werden. 

5. Alle zur Arbeit taugliche Zigäuner, die ohnehin nicht nur 
selbst dem Lande nichts nutzen, sondern auch ihre Kinder auf die 
nachlässigste und bőseste Art erziehen. 

6. Alle zum Tode verurtheilte Diebe, weil durch den Tod eines 
Gehängten weder dem Staate, noch dem Bestohlenen etwas genutzet 
wird ; hingegen wenn die Todesstrafe in eine lebenslängliche Wegarbeit 
verwandelt würde, so würde nicht nur durch diese Arbeit dem ganzen 
Publico gedienet, sondern vielleicht auch dem Laster des Diebstahles 
mehr Einhalt gethan, als bisher der Galgen selbst zu thun vermögend war. 

7. Sollen so viel einspänige Sandkarren (von welchen unten mit 
mehreren gehandelt wird) aufgestellett werden, als es die Kräfte einer 
jeden Gespanschaft zulassen. 

8. Der jezige sanftregierende König in Frankreich hat, auch 
durch das Edict das schönste Beyspiel seines menschenliebenden 
Herzens gegeben, dass er die Ausreisser von seiner Armee nicht mehr 
tödten lässet, sondern solche zur Strassenarbeit verurtheilet ; wer 
weisz, ob diese weise Verordnung auch bey unserer allerhöchsten 
Landesobrigkeit eingeführet wird, wodurch die Wegarbeit mit neuen 
Nutzen könte vermehret werden. 

VIII. Werkzeug zur Wegmachung wird folgender gebrauchet: 
1. Stossel zur Ueberschtossung und Vestmachung der Oberfläche 

der Strassen. Der Form und Schwähre derselben ist in der Beschrei-
bung begriffen. 

2. Ein ganzer Steinbruchzeug, der ebenfals in der Boschreibung 
angedeutet wird. 

3. Grosse eiserne Hammer die grossen Stein zu zerschlagen, 
ihnen ein gutes Lager zu verschaffen und solche in der Erde zu bevestigen. 

4. Jeder Handlanger und Karrenknecht soll mit 1 eisernen 
Krämpfen, 1 Grabschaufel und 1 Hauen versehen seyn. 

5. Bey jeden Karren und 1 Pferd soll Pferdgeschier, 1 Futter-
trugen, 1 Habersack, 1 Putzzeug, 1 Kotzen für den Knecht, 1 Decke 
für das Pferd, bey 10 Karren ein Beschlagzeug, und 2 Tränkschöffel seyn. 

6. Für jede Camaradschaft 1 kupferner Kochkessel. 
7. Die nöthigen Zelter für die Arbeiter und Aufseher. 
8. Ein besonderer Karren für der Aufseher ihre Kleinigkeiten zu 

versperren und weiterzubringen. 
9. Jeder Karren solte mit einen Deckel versehen seyn, damit in 

demselben bey übler Witterung das Pferdgeschier und der Werkzeug 
könte aufbehalten werden. 

IX. Von der Zahl der anfangs aufzustellenden Handlanger und 
Sandkarren wird folgendes bemerket : 

1. Weil die Comitater in Ungarn in Ansehung ihrer Bevölkerung 
und Beschaffenheit der Wege sehr ungleich sind, nemlich manches ist 
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weitläufig, und hat doch wenige öffentliche Strassen zu verbessern, 
manches ist klein, und enthält dennoch Hauptstrassen in sich, die am 
öftersten und mit schwehresten Lastwägen befahren werden; so muss 
auch die Zahl der anzustellenden Arbeiter und Karren nach diesen 
Umständen eingerichtet werden. Es wird also: 

2. Zum voraus einbildungsweise gesetzet, dass ein Comitat aus 
20000 ganzen Colonicalsessionen, 3000 Inquilinis domiciliatis und 1000 
Subinquilinis bestehe. In einer solchen Gespanschaft wäre vielleicht 
anfangs genug 50 Karren, und zu jeden Karren 2 Handlanger aufzu-
stellen, bis das Publicum erst den rechten Nutzen davon einsehete, 
indem diese Zahl von Arbeitern mit guten Zeug, geschikter Manipula-
tion, und unter genauer Obsicht in einem Jahre ganz gewiss mehr 
ausrichten würde, als sonst in 6 Jahren durch etliche 1000 ungeschikte 
Bauern, mit schlechten Werkzeug und beständigen Betrug vollendet 
worden ist. 

3. Ferner wird zum voraus gesetzet, dasz ein beschlagener Sand-
karren mit aller Zugehör, nebst Unterhaltung eines Knechten und Pfer-
des auf 170 H. zu stehen komme. 

4. Ein Comitat, das 20000 ganze Colonical-sessiones in sich ent-
hält, hat natürlicher Weise nicht lauter ganzen Baurenwirthe, sondern 
es werden sich unter dieser Zahl soviel Halbsessionalisten und Vierth-
baueren befinden, dass auf einen Karren 6 bis 700 Wirthe und Haus-
väter zu rechnen können. Solcher Gestalt würden von dem vorbemeldten 
170 fl. in 6 bis 700 Wirthe abgetheilet, auf einen Hausvater nicht mehr, 
als circa 16 kr. zu zahlen seyn. Und welcher Hauswirtb wird auch in 
dem ärmsten Comitat nicht lieber des Jahrs 16 kr. zahlen wollen und 
auch auftreiben können, als das Jahr hindurch nur 10 Täge von seiner 
Wohnung entfernet auf der Wegarbeit zubringen, und Knecht und Vieh 
ausser seiner Wohnung unterhalten ? 

5. Es ist wohl zu merken, dass diese 16 kr. nur von den ersten 
Jahr der Einrichtung zu verstehen sind (maszen im änderten Jahre das 
Pferd, Karren und Werkzeug, das schon angeschaltet ist, doch länger, 
als ein Jahr dauren wird.) Im änderten Jahre also werden diese Umkos-
ten aufs wenigste um 1/t herabfallen, und weniger werden. Es ist also 
nichts weniger zu befürchten, als dass der Bauer durch diese geringe 
Abgaabe alzusehr mitgenommen würde, sondern derselbe würde viel-
mehr doppelt dadurch gewinnen, weil durch die guten Strassen das 
kleine und mäste Vieh des ungarischen Bauern eine grosse Erleichte-
rung bekommet. Hingegen verliehret der arme Bauer in den schlechten 
Wegen nur ein Stuck von seinen Zugvieh, wie solches vielfältig ge-
schiehet, so verliehret er bey der Ersparung der vorbemeldten 16 kr. 
einen Theil von seinen ganzen Vermögen, indem überhaupt des Bauern 
sein gröster Reichtum blos in seinem Zugviehe bestehet. 

6. Bis durch gerichtliche Verurtheilung von den vorberührten 
ausgearbeiteten Glieder des Staats hinlängliche Handlanger verschaffet 
würden, solten indessen, damit die 50 Karren nüzlich beschäftiget werden 
könnten, die oben berührten 3000 inquilini und 1000 subinquilini zum 
Steinbrechcn, Sandaufhauen, Auf- und Abladen, und andere Handarbeit 
mässige Hülfe leisten. Die Sessionalisten aber, die alsogleich von den 
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verbesserten Strassen Nutzen schöpfen, von denen Flüssen bey kleinen 
Wasser soviel Schoder und Sand auf das sichere Ufer verschaffen, 
damit bey anwachsenden Wässern die 50 Karren nicht müssig 
seyn dürften. 

7. Damit zu die Karrenknechte desto treuere und fleissige Leute 
zu bekommen wären, würde es vielleicht sehr anreizend seyn, wenn 
jeden die Versicherung gegeben würde, dass soviel Jahre einer bey der 
Wegmachung treu uiid redlich aushalt, eben soviel Jahre soll er auch 
ins künftige wenn er sein eigener Wirth wird, nur die Helfte seiner 
Portion abzuführen haben. Dadurch wird dem Staat nichts entgehen, 
und einem armen Anfänger dennoch nüzlich unter die Arme gegriffen 
werden. 

X. Die Ordnung in der Arbeit wird folgendermassen abgetheilet. 
1. Am allerersten ist bey den Steinbrechen, oder Steingrabereyen 

und Schodersamlung der Anfang zu machen. 
2. Wenn die Karrenknechte von Flüssen oder Hachen den Schoder 

und Sand abfahren, sollen sie, solange das Wasser klein ist, die Ladung 
aus den Rinsaal nehmen, und den auf das Ufer gebrachten Vorrath 
unbetastet lassen, damit solcher zur Zeit des anwachsenden Wassers 
könne verbrauchet werden. 

3. In suniigen und nassen Orten soll die Arbeit in den trockensten 
Zeit und bey langen Täge geschehen. 

4. Die Karrenknechte sollen in der Arbeit nach ihren kamarad-
schaften zusammenhalten, um sich boy allen Vorfällen untereinander 
beystehen zu können. 

5. Alle Morgen, mittags und abends sollen die Nahmen der 
Arbeiter vorzählet, und die Ursach der Abwesenden untersuchet und 
beurtheilet werden. 

6. Das Schlafengehen, Aufstehen, nebst den Morgen und Abend-
beten soll in Gegenwart eines Aufsehers verrichtet werden. 

7. Die Handlanger sollen ihre Arbeit und die Karrenknechte ihr 
Fun- und Ausspannen nach der Sonnen Auf- und Untergang richten. 

8. Wird die Ruh und Esszeit bestimmet. 
9. Wird das Pferdputzen, Füttern und Tränken angeordnet. 
10. Wird für die Pferde das Fuszwaschen angeordnet, und das 

Schwemreuten verbothen. 
11. Wird das Ueberladen der Pferde, die Ruhe boy der grösten 

Hitze und nur im Schritt zu fahren verordnet. 
12. Wird die Obachtsamkeit eingepräget, dass bey den Karren-

ziehen der Aufdruckung der Pferde vorgebäuget werde. 
13. Den Betrug in der Arbeit zu verhüten, wird die Austheilung 

gewisser Zeichen angerathen. 
14. Wenn im rauhen Winter die Wegarbeit unterbrochen wird, 

wird die Beschäftigung der Knechte und Pllegung der Pferde angewisen. 
15. Gleiche Veranstaltung in Ansehung der Handlanger. 
16. Wird das Aufschreiben der täglich verrichteten Arbeit an-

gerathon. 
XI. Von den Aufsehern und Bewächern der Arbeit. 
1. Da zu der Handarbeit vorgeschriebener Maassen meistens solche 
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Leute vorgeschlagen werden, denen diese Beschäftigung zu einer billi-
gen Straffe und Besserung angedeyen soll, so müssen sie auch nolb-
wendiger Weise scharf dazu angehalten und bewachet werden, also 
Invaliden oder Halbinvaliden nothwendig. 

2. 2 berittene Comitats-Hussaren. 
3. Ein alter Wachtmeister oder Corporal der die Zeichen austheilet 

und die Arbeit aufschreibet. 
4. Auf 5 geschlossene Arbeiter scheinet wenigstens 1 Mann zu 

bewachten nölhig zu seyn. 
5. Wird die Art des Zusammenschlieszen bemerket. 
6. Wird wegen den durchgehenden Arbeiter gehandelt. 
7. Die auf Lebenslang zu dieser Arbeit verurtheilet sind, sollen 

wegen den Entfliehen im Angesicht gezeichnet werden. 
8. 1st die Strafe für diejenigen Bauern und Ortschaften, die die 

Ausreisser nicht anhalten, sondern vielmehr ihre Flucht befördern, 
bestimmet. 

XII. Von der Verpflegung der Arbeiter und Aufseher. 
1. Für diejenigen die durch ihre Müssethaten ihr Leben verwürket 

haben, wäre zwar Wasser und Brod genug, um ihre wohlverdiente 
Strafe destomehr zu empfinden, allein weil sie doch für das Publicum 
nüzliche Arbeiten verrichten, so muss ihnen doch so viel Nahrung und 
Kleidung verschaffet werden, dass sie ihre Kräfte erhalten und den 
Leib bedecken können. Es wäre also für einen lebenslang verurtheilten 
Arbeiter des Tages 4 kr. genug : 2 kr zum Brod, 1 kr um alle änderte 
Tage etwas Warmes gonussen zu können, und 1 kr zur nöthigen 
Kleidung. 

2. Die zur Züchtigung die Arbeit verrichten, solten 5 kr bekom-
men : 2 kr fürs Brod und 3 zur Kost. 

3. Die Karrenknechte solten ihre Convention von den Dörfern 
erhalten. 

4. Zur joden Kamaradschaft solten 7 bis 8 Persohnen abge-
thcilet seyn. 

5. Das Brod miiste wegen den beschwerlichen Frucht einmahlen 
und Brodbacken durch die Comitater geliefert werden. 

6. Das haare Geld soltc der erste Aufseher die Woche zweymal 
austheilen, und die Kost nach den Umständen der Gegend einrichten. 

7. Die gemeinen Invaliden solten zu ihren Gebalt 1 kr Zulag und 
der Oberaufseber a Proportion das scinige empfangen, dafür aber die 
Rechnungen führen. 

8. Die Kleidung solle nach dem Fonde des 1 kr. eingerichtet 
werden. 

9. Die Erkrankende solten in das nächste Soldaten- oder Dorf-
spital abgegeben, und für ihren Gehalt versorget werden. 

10. Die Pferde solten nach der Art der Soldaten-pferde unter-
halten und versorget werden. 

11. Heu und Habern solten die zur Arbeit am nächsten gelegenen 
Dörfer liefern, die entlegene aber eben so viel an ihr nächstes Militare 
stat jenem abgeben. 
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12. Haber und Heu soll der Oberaufscher nehmen, darüber quit-
tiren, und auf eine gerechte Art unter die Pferde abtheilen. 

13. Wenn Heu und Habern in natura von den Dörfern geliefert 
wird, so fallen von den oben bemeldten 16 kr abermal wenigstens 
wieder 5 kr weg. 

14. Der Karrenknechte ihr baarer Geldlohn soll von der Dorf-
schaften von Viei'tl- zu Vierteljahr abgeben werden. 

15. Das zum Kochen unumgänglich nöthige Holz soll von den 
nächsten Dorfschaften, wo Waldungen vorhanden sind, geliefert werden, 
in Mangel derselben aber das Comitat dafür sorgen. 

XIII. Von den Bestrafungen der wieder Pflicht handelnden Weg-
macher. 

1. Es ist nicht unmöglich, dass mancher Bösewicht durch diese 
Zuchtarbeit in sich gehen, und sich zu Gott bekehren, auch einen 
ruhigen Wandel führen wird. Allein, da hőse Gewohnheiten so zu sagen 
zur anderen Natur werden, so ist auch leicht zu erachten, dass es an 
neuen Uebertretungen bey dergleichen leichtfertigen Leuten nicht leer 
abgehen wird. Folglich sollen kleine Uebertretungen, als da sind : 
Ungehorsam, Faulheit, Betrug, u. d. g. mit empfindlichen Stokschlägen 
bestrafet werden. 

2. Etwas grossere Ausschweifungen sollen mit vermehrten Schlägen 
beleget werden. 

3. Würkliche Auflehnungen, Mishandlungen, oder Grobthätigkeiten 
sollen dem Wicegespannen der Gespanschaften angezeiget, und nach 
Gestalt der Sachen bey denen auf Lebenlang mit Nasen, Ohren u. d. g. 
Abschneiden bestrafet werden. 

XIV. Von den UnJcostensquellen : Hierüber wird in der Beschrei-
bung weitläufig gehandelt, und überzeigend dargethan ; dasz der Unter-
than unhinlänglich ist, durch seine Arbeit im ganzen Lande vollkom-
mene Strassen herzustellen, und in guten Stande zu erhalten ; und dass 
es wider die Natur zu seyn scheine, dass der Bauer allein die Wege 
gut machen, und auch er nur allein für den Genuss seiner eigenen 
Arbeit zahlen soll. Indessen scheinen folgende Anmerkungen zur Erlan-
gung dieses Entzweckes beförderlich zu seyn. 

1. Wenn von allerhöchsten Orte ein circular-Intimât an das 
ganze Land erginge, dass in allen Gespanschaften aufgeklärte Männer 
und rechtschaffene Patrioten aufgefordert würden, sieh über die beste 
Einrichtung dieses Geschäftes und einen zureichenden Fundutn zu 
Papier zu bringen, und der löblichen Statthalterey, oder nach eines 
jeden Belieben einzusenden. Damit aber dieses Intimât desto würksamer 
wäre, solte auch ein ansehnliches Proemium für die beste Ausarbeitung 
ausgesetzet werden. 

2. Sölten durch besondere k. k. Verordnungen in allen Gespan-
schaften und vielleicht auch in einem jeden Processe derselben Privat-
Deputation zur Beförderung dieses heilsamen Werkes angesteliet werden. 

3. Wäre vielleicht ersprieszlich, wenn allen Obergespannen Privat-
verordnungen zugeschickot würden, dass ein jeder unter ihnen seinen 
Gremil-Adel nachdrüklich überzeugte, dass von den guten Strassen 
hauptsächlich der Adel bey der bequemen Verführung der Producten, 
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in der Verschonung seines eigenen Zugviehes, Geschier und Wägen, in 
der Gewinnung der Zeit, in der Ersparung vieler unnőthiger Unkosten 
u. d. g. den grösten Vortheil ziehe. Und, dass es eben so wenig wider 
Praerogativen und Froyheit des Adels laufe, demjenigen, der für ihm 
gute und bequeme Strassen verfertiget, etwas Freywilliges zu zahlen, 
als es nicht wider die Rechten Ungarlandes ist, für das Mähen, Schneiden, 
Einführen, Ackern, oder andere Arbeiten den gerechten Lohn zu geben. 
Und wenn man die Sache ohne Vorurtheil betrachtet, wer würde wohl 
so unbarmherzig von den Adel seyn, der nicht jährlich die Marter 
seines theuren Zugviehes und die Ungelegenheit seiner Leute, die aus 
den öfters ganz erschröklich üblen Wegen entstehen, mit 1 il. für jedes 
Stulc seines Zugviehes ablösen wolte. Wie viel mehr würde der Edel-
man dadurch gewinnen ? Und wie reich würde diese Quelle in Ansehung 
des ganzen Reiches seyn, die auf diese Art der Weg-Cassa zuwachsete. 

4. Bey allen geistlichen und weltlichen Promotionen solte jeder 
bcgliikte aus Liebe zu seinem Vaterlande wenigstens 1 fl. zur Weg-
cassa strecken. 

5. Von allen Bestrafungen der Unzucht, Violentien, Dehoneslationen, 
laedirte Conlracten, verwürkten Vinculis solte ein Theil zu diesem 
Geschcfle verwendet werden. 

6. Bey den Testamenten solte ebenfals diese Sache bedacht werden. 
7. Auf Karten, Haarpuder, Seifen, Masquen, Tanzböden, Kögel-

plälze, Piliarde u. d. g. solte eine mässige Tax kommen. 
8. Auf eine grosse Strecke neu errichteter Strassen solten die 

Gespanschaften eine kleine Mautabnahme anschlagen. 
9. Von d«;n cassirten Mauten ist schon oben gemeldet worden. 
10. Grosse Herrn und die Reichen im Lande solten überredet 

werden, unter sich selbst eine freygebige Aufmunterung anzustellen, 
dass jeder nach seiner Willkühr aus Liebe zu sich selbst und zur 
Erleichterung seiner armen Unterthanen mehr oder weniger Karren 
aufrichteten, und in eigenen Gütern unterhielten. Auf solche Art würden 
stall unzähligen Lästerungen angenehme Seegenswünsche erfolgen, 
Handel und Wandel erleichtert und dem ganzen Lande ein unbeschreib-
licher Nutzen zuwachsen. 

Eredetije az Orsz. Levéltár m. udv. kanczclláriai osztályában „IIungarica 
Piilffijana" fase. 27. no. 35 alatt. 

LÓ-ORVOSSÁGOK ÉS KURUZSLÁSOK A XVI. SZÁZADBÓL. 

Azmely lónak rekedett feje vagyon, arról megismered, hogy az 
orra likai sonha nem csepegnek; ez ellen az asszú retket törd meg és 
borral összvetölts az ő torkába, és annakutúna az orrát szoríts összvö, 
mindaddég mig szik1) és mindaddég ezt cselekedjed vele, mig az 
gennyetség megindul belőle. 

' ) Azaz szűk. 

Gazdasigtörlcnelrai Szemle 1899. 10 
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S z á r a z k e h e l l e n . Keress egy jó marok konkolyt, ó hájt, 
boroczetet, tikmony fejérét. Áz konkolyt tedd porrá, az tikmony fejire 
és ó háj közzé és ezeket cgybemelegejtvén vakaró által az ló torkában 
kell tölteni, mely próbált.1) 

Z a b á l l á s r ó l m e g p r ó b á l t . Négy azvagy öt tikmonyát, 
mind hijastól székestől törd öszvö egy icze eczettel, és azmely ló her-
telen vagy újonnan zabáilik, száguldják meg, hogy megizzadjon, és azt 
is az torkában töltvén, az szügyén alól az nyűg-eret meg kell vágni, 
aznap enni ne adjanak, se innia, és se ne hordozzák, megjógyul. 

Z a b á 11 á s r ó 1 v a g y m u l a t á s r ó l . Három tikmonyát veres 
hagymát kell öszvöfőzni borba, torkában kell tölteni háromszor, először 
megfojtván, és azonnal jártatni kell. 

É t e l t ő l v a g y i t a l t ó l v a l ó z a b á l l á s . Ha az négy lábát 
kiterjeszti, tehát szappanos vizet tölts torkában. 

Z a b á l 1 á s r ól . Az macskát egy sessely vizben vetvén, és ott 
általvervén, az véres vizben vess korpát ; és az lovat megszomjuhoz-
tatván, itasd meg abból, kösd fel az szájját, de mihelyt az lovon meg-
ismerszik, azonnal megadják innia. 

Z a b á l l á s e l l e n . Ha az négy lábát kiterjeszti, leesik, tehát 
szappanos vizet adj innia. 

M ú l a t á s e l l e n . Macskavért eressz az torkában, az négy ereket, 
elöl az két szügy-eret, és az két sarkantyú-eret vágd meg neki, és 
megjógyul. 

R o z s t ó l v a g y á r p á t ó l v a l ó z a b á l l á s . Megismered, mert 
mind az négy lábát elnyújtja, és úgy fekszik, faragj egy szappan-csapot, 
dugd az seggibon, és megjógyul. 

Z e l t e l ( s z é l t ő l ) z a b á l l o t t l ó e l l e n , é s a n n a k es-
m é r e t i , m e r t a z s z i v e i g e n d o b o g . Melynek az két füle között 
való eret az homlokán, vágasd meg. 

Z a b á l 1 á s e l l e n . Az zaboláját kend meg embcrganéjjal, vond 
az ló fejében, az orrát fogd be, mindaddég, mig háromszor trüsszent. 

A l i a . Az négy lábát töröltesd alá vastagon, vágj ereket rajta, 
azután szágultasd meg, osztán az megizzadt lovat töröltesd meg, meleg 
vizes törlő szőrrel, és az vizbe vess korpát, itasd meg és megjógyul. 

Al ia . Fojts meg háromszor, hogy leessék, sós veres hagymát 
annye eczetet tölts az két fülében, adj korpás vizet innia. 

A l i a . Két süveg veres hagymát sóval elegy törd jól meg, annak 
vedd vizét, és az lovat először jól megjargallván,2) hogy megizzadjon, 
tölts az ló torkában, és az száját két óráig tarts felkötve : annakutánna 
két azvagy három nap éhen-szomjan hordozzák, vagy járják és meg-
jógyul. 

A l i a . Fojts meg háromszor, hogy ledőljön, és tölts egy ejtel jó 
bort az torkában, az nap innia, ennie ne adj, megjógyul, az orrán vért 
végy, ismét az egerén.3) 

>) T. i. szer. 
2) Régies alak megnyargalvitn helyett. 
8) A ló egere = GelenJcmaus, Fechsengalle. 
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Holt-tetem ellen. Süsd meg hév vassal, és kössed zöld 
göröggel.1) 

A l i a . Végy zsemlyelisztet, ebből csinálj emplastromot, és kösd az 
bolt tetemre, három éjjel, nappal rajta álljon, ha meg nem fakadott, 
mosdd meg te magad, ismét az zsemlyelisztet kösd az sebre; annak-
utánna az lóganéjt nyáladdal gyűrd öszvö, az ló sebét is nyáladdal 
megkenvén, és az lóganéjt háromszor reákötvén, elválik onnét az 
holt-tetem. 

A l i a . Az holt-tetemnek közepi aránt haséjts meg az bőrt és egy 
kis éles vasat tégy az igaz tetem, és holt totem közzé, és azt reáütvén, 
az holt tetem elválik onnét, ez ellen az retket és disznóhájat törd 
üsszve és kend azzal a sebet melegen. 

A l i a . Mikor először az ló lóban megindul, tehát az lovat ontasd 
le, és egy ujjnye temérdek mogyorófát hozass, két arasz hossza legyen, 
hármat, és zabszalmának az tüzével megperkolvén, kell velek meg-
dörzsölni, megjógyul. 

H á l y o g e l l e n . A tikmonynak székét vedd ki, az fejérjét hadd 
benne, tégy még annye sót hozzá, tedd az tűzre, égesd meg és ollyan 
lészen, mint az tüz, és azt tedd porrá, és fúdd azt az ló szemében. 

A l i a . Az szem-sót törd meg, szitáld meg, azonképpen az gyöngy-
bért, és egyaránt megelegyejtvén, azt fúdd az hályogos szemére, mely-
ben fejér hályog vagyon, és használ. 

F e j é r h á l y o g e l l e n . Egy tikmonynak mesd el az pilisét és 
tölts ki az székit az fejérével, tölts meg félig szép fejér mézzel, félig 
ismét törött gyöngybérrcl ; más tikmony héjával buréjts be és kendd be 
tésztával, takard egy tészta-kenyérben, és tedd az hő kemenczében és 
mikorra az kenyér megsül, osztán vedd ki, és egy tollú szállal kendd 
az ló szemét az ló vizével. 

A l i a h á l y o g e l l e n . Az vizi csigát vessed az tűzre hadd pat-
tannjon le az a héja, vedd az húsát, és törd meg, egy kevés gyöngy-
bért hozzá, és rutát, ezeket megégesd, azután egy kevés borral meg-
oltsad, végy gáliczkivet egy mértékben, törd összvö, és az port ruha 
által szitáld meg, az port hints tiszta ruhára, azt kösd szemére. 

A l i a d e e a d e m . Az disznóbélnek hártyáját megvenni megaszalni, 
törni, ismét mérték szerént annyi borsot törve, összve elvegyéjteni, 
szemében fúni. 

I n a - ü t é s r é l , m e l y ú j o n n a n e s e t t . Egy fekete tikot, kibe 
semmi fejérje nincs, azt az basától fogván mind végig haséjts ketté, 
foszd meg jól, és az ló azhol az inát megütötte, azon alól az kis 
béresét2) haséts kérésztől és az tikot ugyan melegen kösd reá, és mind 
tikostól nz ló lábát ruhával tekerd be, és az ép lábát egy szál estráng-
gal kösd fel az ló nyakához, jól megszöktetvén, azon nap elmulatja. 

R é g i i n a ü t é s e l l e n . Egy vékon vasat mind egy estóp keress, 
ennek az vége hegyes legyen, az ló lábán alatt, ki buborcs3) vagyon, 
mesd meg nekie; az bárom ín között told mind fel addég, tűig az 

') Nem más, mint grünspan az 1592. évi kolozsvári csízió szerint. 
•) Béres — ín, vastag hús a ló lábán. 
8) Buborcs, biborcs = pa t lanás , daganat. 

16* 
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ütést meggyakod nokie, osztán töröld nagy erősen alá, mig meglátod, 
minémü rútság jár ki belőle. Faolajt, grispánt, uj viaszt elegyets összvö 
és kösd be vele. 

A l i a . Az ló szárát alá mind az biborcsig erősen meg kell tekerni 
és az biborcsot egy érvágó vassal vágasd meg, osztán vedd el az zsinórt 
róla, és töröltesd alá nagy erősen neki, fejér agyagot, lépes mézet, 
írós vajat csinálj összve, kösd reá. 

A l i a . Vágj ereket rajta, fél meszel hájat, egy fertő lenmagolajt, 
fél fertő mézet, ereszd összve tűzzel, és forradatlan kend ezzel az 
nagy inát. 

A l i a . Lépes mézet lencsepüre kösd az inára, harmad napég tarts 
rajta, megjógyul. 

A l i a . Egy marok lenmag-lisztet, egy tikmonnye ó bájt és három 
tikmonyát, törd jól öszvö egy mozsárban, csináld szöszre, mini egy 
pogácsát, és felöl az szöszszel takard be zsarátnok parázsban, és hogy 
jól mcgmelegölt volna, vedd ki és tisztéjts meg felől az szöszt, melegen 
kösd az ló lábára. 

L o v o n v a l ó s e b e k r é l . Ha vadhús vagyon benne, mosd meg 
borral az sebet, kiben vagy csalánmagot, vagy grispánt tölts. 

IIa valami íziből viz jár és csontot azzan (?) törd meg és hints 
azzal az sebet. 

Ha valami teste eves, tohát meleg pár-higgal erőssen megmosd, és 
egy nap háromszor kösd be ebganéjjal. 

H a n y í l l a l l e v i l e v a g y p u s k á v a l . IIa az nyílvasat vagy az 
golyóbist lei nem veheted, főzd meg az rozsgyükeret, kösd reá és kivonja. 

A l i a . Nyúl és róleahájat köss reá, és kivonsza. 
H a 1 e v i k v a g y v á g j á k a z m o n y á t . Az uti füvet meg kel 1 

főzni, melegen, az mint eltűrheti, rá kell kötni. 
H a a z l ó m e g é g e t n é m a g á t . Az zabot megfőzvén erősen, 

egy mozsárban meg kell törni, ruhában kell kötni, facsard meg az ruha 
által, és azzal kell kötni. 

H a m e g ü t k e z i k . Pap sajtját vagy málvát fejér borban főzd 
meg, és az levével mossad, az sonkolyát1) kösd rá. 

E z e n té l , 2 ) v a g y e g y é b s é r é s é t él.3) Retket és kaprot törd 
meg azzan (?) és borban tölts az ló torkában, és töröld az orrát hogy 
izzik, de ezt gyakran míveld. 

V i z e i l é s e l l e n . Bajfümagot borban add meginnia. 
A l i a . Az szappant dugd az ló megében. 
Az m e l y l ó v é r t v i z e l l i k . Vágasd meg az sarkantvu-erét 

három reggel egymásután mindkétfelöl. 
A l i a . Ruta vizet borral eczettel az torkában tölts, nyolez napég 

egymásután. 
A z m e l y l ó n a k c s e p e g a z v i z e l l e t i . Bajfü-magot, gyöngy-

bért törj öszvö és melegen az ló orrában tölts. 

' ) Azaz üledéket, seprőjét. 
2) Régies alak ezentől, vagyis ugyanattól. 
a) Régies alak : sérés, azaz sérelem. 
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A l i a . Egy teljes zabszemet tedd egy haséjtott zabszem köziben, 
és add megenni egy marék zabszem közölt. 

Viz e l i é s e l l e n . Csinálj egy pennánye viaszt ujjnyi hosszat; 
és törött kínkövei hints meg körül az viaszt, és told az vaszarajában,1) 
mindjárt elereszti az vizel lotit. 

V i z e i l é s e l l e n . Három szem sárga gyantát törj, és add 
meginnia. 

V i z e i l é s e l l e n . Egy égerfát fúrj meg, és tölts mézet általa, 
add az lónak innia, megjógyul. 

V i z e l l é s t é l . Mustármag-olajt, és ebnek vérét, kend meg az 
lónak mellén való ereket. 

A l i a . Az lónak az négy lábára irják meg ez igéket: „Tyzon, 
kyson, hyson esrates", egy kicsin viz csorgassanak előtte, megjógyul, az 
ember is tőle. 

H a ev j á r a z l á b á b ó l . Végy ebganéjt, és az ló lábát mosd 
meg kevéssé, és az ganéjt kösd reá jól. 

Az ló in er i g y é r é i . Az galambganéjt tedd porrá és jó eczetbon 
gyúrd meg és melegen kösd reá. 

H a az ló f u t t á b a n m e g b e t e g é l . Az ló igen hurut, az szeme 
és file között végy vért. 

V a d h ú s v a g y b ü d e s h ú s e l l e n . Zöld görögöt csalánmagot 
főzd meg fejír borban, és azzal mossad. 

Gi l i s z t á s l ó e l l e n . Holt ló tetemét köss az ló nyakára. 
Ló s e b é r e . Csuka hájat, vizi csigát, azokat égesd meg új fazék-

ban, tedd porrá, ezzel hints. 
H e v e r é s e l l e n . Mosd meg az keresztcsontot kérésztől, és 

sózd meg. 
M i k o r a z ló n e m e h e t i k és n e m i s m e r e d mi n y a v a -

l y á j a v a g y o n . Fejir irmet2) törd meg erősen, és erős eczetet tölts 
reá, jól megtörvén facsard meg ruha által, az homlokát az levével 
erősen töröljed, és az orrában is kell befúni. 

Ny i r á z á s 8 ) e l l e n . A z n y i r a z á s n a k h a m a r i s m e r e t i . 
Tiszta vizet köss avagy öss az ő körmére, és az mely patkószeg kör-
nyéke hamarabb megszárad, azon nyirazták meg. 

N y i r á z á s r ó l . Az csalánnak gyökerét ásd ki és mosd meg, 
szépen metéld apróra, sózd meg és egy mozsárban törd meg ; csináld 
az nyirazás helyére az patkó alá és menten mehet. 

O l v a d á s e l l e n . Mézet, gáliczkövet, timsót öszvö kell főzni, 
azzal kell mosni, és faolajt, tikmony fejérét öszvö kell habarni, azzal 
kell tartani. 

H a az l ó n a k t e t e m i r e s z k e t n e k . Égesd meg hév vassal 
és azután zöld görögöt bocsáss belé. 

N e m g a n é j i h a t á s e l l e n . Végy téntaport és szalonna zöldet (?) 
kösd az ló nyakára, és azonnal ganéjlik. 

í r , k i k e n n y e n t a r t s a a z s e b e t . Egy fertó faolajt, egy ló t ' 

') Vaszara, vaszora - - Zcugungsglied. 
2) Azaz ürmöt. 
3) Annyi, mint nyilazás, vagyis ha a kovács a patkolásnAl húsba veri a szeget. 
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rózsaolajt, egy fertó vajat, két lót glét fejír ezüstöl, az tehéncsonlnak 
egy fertó velejét, két lót fenyüszurkot, egy lót bajfü-magot, ezeket mind 
együtt főzzed, és hints meg vele, és minden sebet könnyen tart. 

R i h e s l ó n a k a z v a g y e g y é b f é l e v a r e l l e n . A z m e l y ló 
r ü h e s , csinálj erős párlugot, mosd le az rihét és fejér ürmöt, 
grispánt, kínkövet, ó hájt csináld egybe, és meleg szobába kend meg 
vele erősen, azvagy melegh helyen mindaddég, még meggyógyul. 

Al ia . Az makknak vedd vizét, bor seprő vei csináld öszvö és 
azzal kenjed. 

A l i a . Kénkövet, zöld görögöt, ó hájat, tarló füvet elegyíts öszve 
és vakard le jól az varat, kendd meg az lovat verőfényen vele, azvagy 
meleg házban. 

í z - v i z e l l e n v a l ó v í z . Egy pint lúgot, egy pint iné vizelletit, 
egy jó marék sót, egy fertó gáliczkövet, ezeket erősen kell öszvöfőzni, 
és hívesen mossa az száját vele. 

Ló f á j a d a l m á r ól m i n d e n r ő l . Egy fertó szarvas-faggyat, 
egy fertó tehéncsont-velőt, egy font tik kövérít, másfél font faolajt főzd 
öszvö, és ezzel kendd az megsérült lovat. 

G e r c s e l l e n . Melegéjts faolajt, márts egy darab ruhát bele, 
nyolcz nap kösd be vele. 

A z m e l y l ó b a n e l é s z e r f é r e g k e z d t e r e m n i , a n n a k 
i s m é r e ti . Az az ló igen törli magát az falhoz, és az olyan lónak 
tapogasd meg az monyát, azvagy az monya közit, ott találsz olyan 
dagadást, mint az dijó, azt haséjts meg, rakván tanálod féreggel. 

E z e l l e n . Végy grispánt, mustármagot, ezeket törd jól öszvö és 
azzal kendd meg. 

A z m e l y l ó b a n f é r e g t e r e m . Fejír irmes vizet tölts az tor-
kában, meghal vele. 

A l i a . Irmet égess az orra alatt, hogy az füsti az orrában menjen. 
A l i a . Az disznó-sertét metéld zab közzé, add megenni, használ. 
Az m e l y l ó n a k a z b ő r e é s h ú s a k e z e t t f é r e g t e r e m . 

Végy lócsontot, tedd porrá, és zöld görögöt, sózd meg az börit, azkiben 
az féreg fekszik, és az sebre hints az port, és ottan megjógyul. 

A z m e l y l ó b a n v i z i f é r e g v a g y o n , i s m é r e t i . Az az 
ló igen tekereg és két felől az veséjét nézi. 

Ez e l l e n az isten fáját*) eczetben főzd meg, egy mogyorónye 
vajat vess köziben, hidegen tölts az ló torkában, vagy az ló megiben. 

T e t v e s l á b u l ó e l l e n . Az asszú körös-fának vize igen jó. 
A z m e l y l o v a t a z s z é l m e g ü t . Végy egy süveg foghagymát, 

uj kupa vajat, fél ejtel égetett bort, ezeket egybe kell törni, és igen 
meleg szobában az orrától fogván, az körméig meg kell törleni. 

R o k k a n á s e l l e n . Foghagymát erős eczetet törd összvö ; 
háromszor vagy többször kenjed vele, azután szálguldják jól; azután 
pokróczokkal takarják be jól, megjógyul. 

A l i a . Faolajt, bort, foghagymát, tikmonyát öszvö kell habarni, és 
az marját lceil vele törleni. 

A l i a . Borsöprőt főzd meg erősen, hamvat, sót, szappant, faolajt, 

*) Másként abruta, sepröruta. 
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ó hájt, foghagymát, vagdald meg az szügyének az bőrét, és az vérét 
habard öszvö az hamuval, és az lobbit törd öszvö ; kendd azzal az 
lónak az szügyét. 

A z m o l y l ó n a k t a l p a m e g t e r i k . Faolajt, viaszt, fenyü-
szurkot egybe kell olvasztani és egy ruha által megfacsarván, meg kell 
szűrni, és abban jó lészen, és azt ruhára kenvén, kell az ló talpára kötni. 

A l i a . Mézet, tikmonyát öszvö kell habarni és azzal kell kötni. 
A l i a . Faragd meg az talpát kevéssé, és mosd meg; sót, tik-

monyát, kendermagot törd öszvö, kösd reá. 
Az m e l y l ó n a k t a l p a e l a k a r e s n i . Keress az patikában 

laurea bakot, magyarul bajfü-magot, törd meg, hints meg vele az talpát, 
felöl légy szöszöt reá, azon felől emberganéjjal tapaszd be, és kösd be 
ruhával, hogy el ne essék róla. 

Az m e l y ló k é r m é t e l a k a r j a v e t n i . Egy fertő faolajt, 
szarvas-faggyát egy fertőt, bárom lót terpentinát főzd öszvö, kösd az 
körmére. 

A z m e l y l ó n a k k e r m e m e g s z o r o l . Az búzát kösd öszvö 
vajjal, és jól megtörd, kösd az körmére lenvászon ruhával. 

A l i a . Uj viaszt, lépes mézet és ó hájjal főzd meg, hidegen kösd 
az körmére, és tölts meg az talpát inóganéjjal. 

H o g y a z l ó n a k k o m é n y k ö r m ö l e g y e n . Faragd jól meg 
az körmét, és tölts be nádmézzel. 

A z m e l y l ó n a k m e g h a s a d k e r m e . Tonkoly-lisztet habard 
meg tikmony fejírével, csináld pogácsa módra, kösd reá. 

A z m e l y ló s z ö g b e n h á g . Mézet, ó hájt törd öszvö és az 
sebet tölts be vele. 

A z m e l y ló t a l p á t f á j l a l j a . Kend az szög aránt, az uj 
tikmony fejirét, azt kösd az talpára, és úgy üsd reá az patkót. 

A z k i n e k v i z e I l e t i m e g á l l , a k á r e m b e r n e k , a k á r 
b a r o m n a k . Vedd az csöpünek az magvát, használ.*) 

XVII. s z á z a d b e l i b e t o l d á s o k . 

R ü b ö s l ó r ó l . Az ászpát meg kell törni s szitálni, vajban kell 
tenni, és vele kenni s elsőbben igen igen meg kell főzni tyúkganéjt 
lúgban, s azzal kell mosni. 

K e h e s ló o r v o s s á g a . Végy kilencz szem borsót, 27 szem 
konkolyt, három fokhagymát, egy fertály erős eczetet, törd öszve, 
melegen az eczettel tölcs avagy orrában, avagy torkában. Probatum est. 

A l i a . Egy fertály mézet avagy egy ejtelnek negyed részét,, annyi 
vizet, egy marok sót, eczetet főzd meg erősen ; egy vakaró által tölts 
az ló torkában apránkint, kevesenkint. 

K e h t ő l . Földi eper virágának az gyökerét törd meg, eczetbe 
keverd el, tölts az torkában egy fértél eczetben. Ez virág gyökerének 
csak felét kell megtörni avagy harmadát. 

K e h t ő l v a l ó o r v o s s á g . Új fazékban eleven szenet kell tenni, 
tyúkganéjt, foghagyma szárát kell reávetni, az lónak fejében kell vonni, 

*) Itt aztán emberi betegségek elleni orvosságok következnek, úgy később is, 
ezeket mind elhagytam. 
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hadd menjen az orrában az füsti. Ezt háromszor is kell egy nap 
cselekedni. 

R i h e l l e n . Crispant, gáliczkövet, kénkövet meg kell törni, 
ó hájt kell olvasztani, és csak gyenge melegében bele habarni, és lassan-
lassan felforralni, ne hertelen, és forrón cserépcsipbölx) kell az sebet 
csak egyszer véle . . . 

F e k é l y e s l ó e l l e n kell merkániom, rusika,2) gáliczkő, szerecsen-
diónak az virágja és crispán ; azt kell öszvetörni és az fekélyt hin-
teni vele. 

A csiksomlyói r. kath. főgymnázium könyvtárának kéziratából. A kézirat 
negyedrétü s összesen 64 lapot foglal magában. Tartalmát képezik, a most közölt 
ló-orvosságokon kívül : az 1560-i enyedi országgyűlés végzései, az 1560-i tordai ország-
gyűlés végzései, az 1571-i székely-vásárhelyi országgyűlés végzései, a székelyek 
Zabolán hozott törvényeinek megerősítése Szentgyörgyi János gróftól (XVI. század-
beli másolat), Calendárium magyar nyelven, Zekel Estván s végül néhány följegyzés 
a XVI. század végéről s a XVII. elejéről. 

A lóorvosságok írása a XVI. század 70—80-as évtizedekből való,3) teljesen 
olyan, mint az említett országgyűlési végzéseké. 

Közli : Dr. Ballò István. 

A MÁRMAROSI ÖT KORONAVÁROS 1629-IK1 ÁRSZABÁSA. 

Anno domini millesimo sexcenlesimo vigesimo nono, die vigesiina 
mensis Augusti. 

Statuta dominorum iuratorum nobilium oppidi Szigcth et tolius 
uni ver sitati s eiusdem oppidi, cum caeteris annexis, puta Hosszumezö, 
Técsü, Visk, Huszt, primariis iudicibus et viceiudicibus praesentibus et 
consentientibus, in congregatione Técsiana. 

Mi Mármaros vármegyében lakó nemes és paraszt tisztviselők 
Szigetről: az egész nemesség képében választott követ szigethi Szász 
Mihály, az szigethi fő bíró képében tanácsival egygyütt : Szigethi Nyerges 
Imre, Hosszumezőrűl: : Varga Tamás, Törő Demeter; Bosz János técsi 
főbíró tanácsival egygyütt, Viskrül : Fazekas Imre, Bakocz János, Huszt-
ról: Lovász György és Kotor Mihály adjuk értésére és tudtára mindenek-
nek, azkiknek illik jelenvalóknak és jövendőbelieknek, hogy mi communi 

!) Helyesebben cserépcsöből. 
2) Az arsenicum régi magyar neve. 
3) Tisztelt munkatársunk nagyérdekű közleményéhez még csak azt vagyok 

bátor megjegyezni, hogy magyar lókuruzslások és ráolvasások már 1488-ból (Századok 
1872. 1 1.), a XVI. század elejéről is (Tudományos Gyűjt. 1835. VI. 112 1.), ismere-
tesek, de a mostani közlemény a ló-orvossáyok első rendszeres gyűjteménye. Érdekes, 
hogy a Kolozsvárt 1592-ben megjelent csízió (egyetlen példánya a M. Tud. Akadémia 
könyvtárában) szintén közöl, az 0 2—P lapon, 40 lóorvosságot és hogy azok némelyike 
azonos is a mi lóorvosságainkkal, csakhogy a miénk sokkal többet nyújt, bővebb cs 
nyelve (pl. sonka — soha; haséjts = has í ts ; jaryalván = nyargalván stb. stb.) 
régiesebb s a XVI. század első felére utal. Már a XVII. századból, irodalmunk még 
rendszeresebb munkát ismer Cseh Márton „Lovak orvosságos könyvecskéjé"-t, mely 
már 1656-ban jelent meg, de csak a második, 1676. évi kiadásban maradt reánk. 

T. K. 
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consensu, voto et suffragio, az felül megnevezett Máramaros vármegyé-
ben az öt városokban lakó nemes cs közrendek megegyezvén, mikoron 
láttuk és eszünkben vöttük volna azt, nyilván, hogy az mester és míves 
emberek, söt minden rendek az ő sorsokkal és állapoljokkal illendő 
nyereségekkel meg ne elegednének, az közönséges társaságnak nagy 
fogyatkozására és nyilvánvaló kárára ujabb-ujabb módot és regulát 
hozván be, kiki az ö mesterségét csak merő kereskedésre fordítaná, 
az ö mívét azon igyekeznek mentül feljebb nyereségnek örülvén, el-
adhatná, tetszék az minekünk, hogy ez mód nélkül való szertelen nagy 
abusust tollálnók, az régi keresztény usust pedig helyre állatnék. Erre 
nézve öt várasul mind az nemesség, mind pedig az köz egyéb rend 
részéről követeket választván, az közönséges gyűlésnek helyre, úgymint 
Técsü városában jó lelkiismerettel, azmennyire Isten ajándékát 
nyújtotta, igy végeztünk és limitáltunk. 

Az m é s z á r o s m e s t e r e k m i k é p p e n a d j á k a z ö k ö r , t e l i é n , 
b á r á n y h u s o k a t , f a g y g y á v a l s b ő r é v e l . 

Az jó tehénhús és jó berbéczhús és az tört czáp fél garason ; 
máját, tüdejét és tökit reá ne hányja; az kecskehús 1 pénzen legyen. 
Azmely hús vékony, akar tehénhús, akar berbéczhús, legyen 1 pénzen 
fontja ; az fejős juhhús is 1 pínzen, Azmely marhát szán avagy szekér 
roncsolt, avagy valami vad marta, azt, az biró hire nélkül, az mészáros 
ki ne nyúzza ; ha kinyúzza biró hírivei : 1 pínzen legyen fontja. Az 
túrónak fontját adják pedig pro denariis 4. 

Az tehénbőrnek az java 1 forint (azki legjobb) ós 40 pínz. Azon-
kívül azki alábbvaló 1 forint. Azki mit ér, az bőr megmutatja. Egy jó 
öreg ökör bőr florenis 2. 

Az jó öreg kész bőrt 3 forinton. Az berbécz-bürök barmadfelével, 
de báránybőrt reá ne vessen. Az jó czápbör, azki legjobb denariis 60; 
az többit az berbécz-bürök közzé hányja. Az font pedig mindenik város-
ban egy legyen, ha pedig az kicsiny font líszen, az bécsi fontot vegyék 
elö. Az fagygyúnak az ára azki jó, denarii 5 fontjának. Gyertya lVa 
arasz legyen, és kettejével járó. 

Az v a r g a m e s t e r e k r ő l . 

Az férfinak való jó öreg saru szekernye 1 forint; fejelés denarii 40. 
Férfinak való kötő czipellős den. 33. 
Száras czipellős den 40. 
Térdig való szekernye den. 80. 
Kötetlen czipellős den. 32. 
Asszonyi állatnak való jó egy talpú saru den. 60. 
Az kéttalpú öreg asszonyember saru den. 60. 
Fejeléstől, ki piros den. 32. 
Fekete fejelés sarutól den. 28. 
Tizenkét esztendős leányzónak való piros sarutól den. 40. 
Tiz esztendős férfi és leányzónak való sarutól den. 28. 
Kis gyermeknek való sarucskát den. 12. 
Egy asszonyember saru talpalástól den 15. 
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Az szekeresek az varga mestereknek egy jó szekér cserfát hozza-
nak pro den. 50. 

Azkit maga készit az vargamester den. 25. 
Egy ökör bőr kikészítésére az gazda adjon den. 50. 
Egy lóbör den. 55. Egy tehénbőr 40. Kisebb 32. Tinóbőr 25. 

Az c s i z m a d i á k r ó l . 
Egy öreg karmazsin csizmát fior 2. 
Kordován sárga csizmát fior. 1 den. 50. 
Szattyánt pro fior. 1. 
Jó czápbőrből csinált fekete csizmát pro ílor. 1. 
Kecskebőrből csinált fekete csizmát den. 80. 
Annál alábbvaló [ ] den. 70. 
Juhbőrből csináltat pro den. 60. 
Egy jó fejeléstől, czáp és kecskebőrből den. 40. 
Az sárga papucs 1 forint. 
Az fekete 50 pénz. 
Hogyha pedig az csizmadia, avagy akarmelyik mesterember nem 

akarna várasunkbeli embernek mivelni, mivét elő nem adván, az con-
clusio szerint büntettessék, azon poena alatt legyen. 

Az s z í j g y á r t ó m e s t e r e k r ő l . 
Egy jó veres hámot pro den. 32. 
Az fejir hámot, azki kétszeres den. 25. 
Az veres-fekete jó féket, cserest, szekeres lónak valót den. 33. 
Az kantár, azki jó, kétszeres, den. 25. 
Egy szál jó fékemlő szij pro den. 5. 
Bocskorszij den. 3. 
Ökörhajtó ostor, azki jó den. 4. 
Egy lóhajtó, jó öreg ostor den. 16. 
Az gazdának az maga gyártottatott bőrből csináljon egy hámot 

kétszeresen pro den 6. 
Szekeresféket cseres bőrből, az gazda bőréből den. 10. 

Az k o v á c s m e s t e r e k r ő l . 
Az kovács egy öreg, erős uj patkót magonk vasából szegestől 4 

pénzért üsse fel. 
Ócska patkót üssön fel maga szegivei den. 3. 
Ha az kovács maga vasából csinálja, üsse fel pro den. 8. 
Az kerék talpába való singszeget az kovács négyivei verje magunk 

vasából 1 pénzért. 
Ökörszekér-tőre való marokvasat egyet pro den. 5. Az tengely 

hegyire valót pedig den. 4. Egy ló-szekér tengelytőrc való marokvasat 
pro den. 4. Az tengely hegyire valót pro den. 3. 

Kerék talpára való vas lyukasztásért pro den. 3. 
Egy öreg fejszét maga vasából, aczéljából pro don. 25. 
Jó faragó szekerczél azki jó, pro den. 35. 
Az aczéllásaiért den 20. 
Fejsze aczéllástól den. 20. maga aczéljából. 
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Az szenet az kovácsoknak hozzanak az szekeresek az alsó várasok-
[ból] egy szekérrel pro don. 20. A szigetiek pro den. 25. 

Egy lapos vas nádlástól adjanak den. 20. 
Egy csoroszlyától den. 15. 
Lemes és csoroszlya éléséstöl 2—2 pónz. 
Négy ökör után való jó szekér- vagy szánfáért den. 25. Hat ökör 

után den. 32. Nyolcz ökör után való jó szekér- vagy szánfáért den. 35. 

Az f a z a k a s m e s t e r e k r ő l . 
* 

Az fazakasok másfélszáz fazakat adjanak pro fior. 1. Azok közül 
legyen f'les fazék 51. Azok közül kettőivel járó 44; azokis jó fözö-
fazakak legyenek, üreg fazék azok közül legyen 8. 

Azki agyagot hoz nekik, egy 4 avagy 5 lovú szekér agyagtól 
vegyen den. 25. 

Egy szekér aszú bikkfát hozzanak pro den. 40. 
Az haraszt aszú fát egy szekérrel den. 33. 
Az tölgyerdőt azki vágja, avagg hántja, toties quoties rajta tapasz-

taltatik fior. 12. büntettessék. 

Az k e r é k g y á r t ó m e s t e r e k r ő l . 

Egy jó ökörszekérbe való kereket, öreget, pro den. 75. 
Egy lószekérbe való öreg kereket pro den. 60 maga fájából. 
Ökörszekérbe való korek-falazástól den. 18. 
Lószekérbe való kerek-falazás den. 15. 
Egy rúd csinálás tengelyestől, ökörszekérhez valótól den. 60. Ló-

szekérhez valótól den. 40. 
Egy tengely csinálástól den. 10, felvágásával. 

Az s z á n t á s f e l ö l . 

Az nyári egy hold föld ugarlástól. den. 60. 
Az őszi bevetésért pro íloreno. 
Vessenek be egy holdat tavasszal, egy hold föld vetésért adjanak 

140 pínzt. 
Egy szekér széna behozástól, azki távol den. 25. Azki közelebb 

den. 16. 
lit Szigeten pedig ökrös-szekér szénahozástól den. 32. 
Gabona-kalongya behordástól, mindenik kalongyától, azki közel 

1 — 1 pénz, azki messzebb den. I1/« pénz, azki igen messze den. 2. 

Az h a l á s z o k r ó l . 
Az halászok az galóczának, pisztrángnak, lepényhalnak, csukának 

fontját den. 3. 
Az márnának, padueznak, ielinnek fontját 2 pínzen. 
Az apró fejér varsabeli halakat az menyhallal, fonttal mérjék és 

1 — 1 pinzen adják fontját az piaezon. 
Hadnagy és biró hire nélkül az maga várasából ki ne vigye, 

berbéczébe sózván. 
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Az l a k a t o s m e s t e r e k r ő l . 
Egy öreg zabolától ha megónozza az lakatos az maga ónjából, 

den. 20. 
Ha egy kengyelvasat egy ötöt (?) szépen megónoz, den. 25. az 

váltsága. 
Jó, ajtóra való zárt, szépet minden hozzátartozókkal, azmi hozzá 

kell adjon 1 frtért ; maga felszegezze. Alábbvalót pro den. 60. 
Ládára való zárt, jót, hozzávalójával pro den. 50. Alábbvalót pro 

don. 40. 
Igen szép zabolát adjon 50 pénzért. Alábbvalót 40 pénzért. 
Egy sarkantyút szegezzen fel pro den. 5. 
Egy csizmát patkoljon pro den. 10. 
Egy karmazsin csizmát, igen szépet, patkoljon pro den 12. 
Egy pár uj sarkantyútól, felszegezésével adjanak den. 25. 

Az s z í i e s m e s t e r e k röJ . 
Egy öreg báránybőrt csáváljon 4 pinzért. Hasi báránybőrt 2 

pinzért. Annál apróbbat pro den. 1. 
Egy rókabőr csáválástól den. 6. 
Egy nyesttől den. 5. 
Egy farkasbörtől den. 25. 
Egy jó mentebéléstől, az gazda maga bélését adván, ha feltol-

dozza den. 50. 
Kész bélést, azkit össze nem kell toldozni, den. 25. 
Egy asszonyember ködmentői az gazda bőréből den. 75. 
Tizenhat esztendős leánynak való köd mentől den. 60. 

Az í j gy á r t ók . 
Egy kész íjjat pro den. 75. adjanak. 

Az s z a b ó m e s t e r e k r ő l . 
Egy öreg karasia dolmányt, kit mind aljáig merőn megbélelnek, 

hosszat, minden szerszámát ember megadván, adjanak tőle den. 70. 
Fél szer dolmánytól, karasiától, hosszutói, ki alatt vászon vagyon 

den. 60. 
Egy karasia dolmánytól övig belletto], kurtától den. 50. 
Egy hosszú gránát avagy skárlát-dolmánytól fior. 1 den. 25. 
Egy aba köpenyeg csinálástól den. 40. 
Egy karasia és sája-nadrág csinálástól den. 32. 
Kapcsos, zsinór nélkül valótól den. 20. 
Gránát és skarlát nadrágtól, zsinóros kapcsostól den. 50. 
Közposztóból valótól den. 20. 
Közposztóból való mentétől den. 40. 
Asszony-ember szoknyától, kis[né]czer fodorillyér*) brassai és 

karasia posztóból valótól den. 60. 
Egy [ ] kapcsos, gombos dolmányért, ha merőn meg 

[ den.] 75. 

*) V : Ö. M. Gazd. tört. Szemle 1897. évf. 65. 1. 
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Egy béllett süveget, bélés alá valót den. 12. csináljon. 
Adja az [ ]gy fajlondis szoknyától peremestől pro fior. 

1. den. 25. 
Egy vállba vágott [ ]től den. 50. 
IIa hosszú ujjú és gnlléros, fior. 1. 
Tizenkét esztendős leány gyermeknek való szoknyától den. 32. 

Az c s i s z á r m e s t e r e k r ő l . 
Egy dümöczki szablya tisztítástól, fringiától, pallostól, hegyes tőr-

től den. 25. 
Csetnrki szablya tisztítástól den. 12. 
Egy igen rozsdás sisaktisztitástól den. 40. Ki nem igen rozsdás, 

don. 28." 
Egy szablyahüvely csinálástól, vert bőrrel borbottai, csináljon az 

csiszár den. 50. Vásári mívet, alábbvalót den. 40. 

Az k a l m á r o k r ó l . 
Mikor az borsnak fontját egy forinton veszik, fertóját pro den. 

16. adják. 
A papirosnak árkosát pro den. Va, azki jó. 

Az s ó s z á l l i t á s r ó l . 
Száz sótól 2 frt, ha leszállítja. 
Azki jó szál *) 2 forint. 
Első kormányosnak Tisza-Bécsig Rhen. í den. 25. Utolsónak rhen. 

1. Tekehazáig az elsőnek egy forint, az farkon állónak den. 75. 
Kóstjára 3 font székhús; ha szalonnát ad 1 — 1 font Tisza-Bécsig ; 

ha pedig húst és kenyeret nem ad, az gazda adjon mindeniknek Bécsig 
20—20 pénzt. 

Minden szál bcfurdalástól 1—1 szállói . . . . 1 pínz. 

K o c s m á k r ó l (?). 
• hányi [bo]r 14 dénár. 

Méhser dénár 12. 
szam . . . . egy . . . . pénzzel 

feljebb kezdjék . . . . Hogyha szöllösi avagy beregszászi . . . . 
leszen, az gyulai és ardai bornál 2 pénzzel feljebb lészen pro valore 
et qualitate, hogyha megérdemli. Az nemes hadnagy pedig és az váras 
birája úgy kezdjék, hogy se alyafiságért, se egyéb respectusért avagy 
ajándékért szájak izit el ne hagyják, hanem azmit ér, azon kezdje ; ha 
valaki az kikezdett jó bort miscuálná és megbizonyosodnék, 12 frtra 
büntessék. 

Az bcrbcezckröl. 
Ha valaki az berbéczcket ill az mi határunkon meghizlalja, hir 

nélkül (se mészáros, se közember) innét ki ne hajtsa sub poena fior 12; . 
az berbécz is pedig odalíszen. 

*) Szál azaz tutajnak való szálfa, mert a sót azon szállították. 
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C o n c 1 u s i 0. 
Hogyha pediglen ez közönséges, egyenlő akaratból concindált és 

definiáltatott végczésünket, öt varasul mind az nemos és közrendről 
valót, valamely mester-, avagy míves-ember maga negédségéböl in tolo 
vei in parte violálná, avagy felbontaná, meg nem állana, elsőben 12 
magyar forintra büntettessék az tisztviselőktől, egyetértvén, ha azzal 
nem gondol, vakmerőségre vetemedvén, másodszor rajta érettetik, tisz-
titől priváltassék és fosztassék meg. Ha Szigeten vagy Huszton, avagy 
akarhul magát valaki opponálná az tisztek ellen, huszti kapitány uram 
iuxta poenam supra praescriptam büntesse érdeme szerint. Hogyha 
pedig az tisztek, úgymint az nemes hadnagy és az birák meg nem 
büntetnék az engedetleneket az végczés szerint, 24 forintra büntettes-
senek az várasoktól, azmint egyenlőben concludáltuk. In cuius rei 
testimonium, roburquo perpetuum communi suadente justitia sigillum 
nostrum authenticum apponi curavimus. Datum in pracdicto oppido 
Sziget, die et anno in supranotatis. 

Scripta por manus Georgii Szalay de Szigeth s k. 

Eredetije Mármaros-Szigethon az öt koronaváros közös levéltárában. 

U T A S Í T Á S a m a r o s u j v á r i s ó k i k ö t ö s z á m v e v ő j e r é s z é r e 
1669-BÖL. 

Instructio pro egregio Geòrgie Lipcsei (le Alba-Julia rationistae nostro 
Portusiensi, quomodo se in officio suo gerat hoc anno praesenti 1669. 

1. Reversálisa kezünknél lévén, azért azt szeme előtt viselje s 
minket hűségesen igyekezzék szolgálni. 

2. Ez esztendőben az tordai, kolon, széki és dési sónak százát 
adja el 22 tall. Az vízaknainak penig százát tall. 16, vagy ha úgy nem 
veszik tall. 15 adja el, minket megtanálvdn felőle. 

3. Azmely sókat meghánynak, azok bízatnak kötelességire, aoja 
el úgy, azmint eladhatja, hogy azokban is kárunk ne legyen. 

4. Az szokás szerint minden száz sóra mü nem többet, hanem 
csak egyet acccptáltatunk az régi szokás szerint. 

5. Az szállító bér ordinarie az szerint légyen : tordai sónak szá-
zától fizessen fl. numero 10, kolositúl nro 12, székitől nro 14, désitöl 11. 
uro 16, vízaknaitól 7. Mindazonáltal az alkalmatosság tanitja meg, 
mint kell augeálni, vagy minuálni. 

6. Mind az öt akna savát ne feljebb, hanem cum don. 15 vál-
tassa be mi számunkra. 

7. Senkinek ha egy-testvér-atyjafia volna is, mi engedel-
münk nélkül csak egyetlen egy sót is el ne bocsásson, alioquin magán 
vétetjük meg lucrumát; lucruma penig ez szerint sót bocsáthat: az 
tordai sónak százától adjanak tall, nro 10, az kolosinak tall, nro 9, az 
székinek tall, nro 8, désinek nro 5, az vízaknainak tall, nro 6. Az 
darabokat alkalmaztassa iuxta suain valorem. 



229 

8. A7. sóvágok íratása után való napi sójokat az kamora-ispánok-
nak igaz czédulájuk szerint, sine lucro, bocsássa el annak idejében, az 
mi engedelmünkből. 

9. Ha mi onnét az póriasról valakinek conferálnánk sót, vagy 
pénzt, ha szintén parancsolatunkat viszik is, semmit sem adjon, vala-
még szerelmes házastársunknak értésire nem lészen az dolog. 

10. Az proventust administrálja oda, azhová fogunk parancsolni. 
11. Magának rationistaságára az régi íizetís adatik meg; készpénz 

tall. 22, búza cub. sax. 30, bor urna 40, zab cub. sax. nro 20. 
12. Mivel az tordai papoknak s másoknak is járt deputátiójok, 

azokat is annak idejében bocsássa el az rígi szokás szerint. 
13. Az portusnak kapuja bezároltatván, minekünk mindjárt rátiót 

adjon és pro sui cxpoditionc exactorunktól vegye rátiójának extractusát ; 
az examenben jelen legyen inspector hivünk. 

14. Ország számára minden hajótól egy-egy tallért vegyen, az 
articulus continentiája szerint, és administrálja praefectusunk kezében. 

15. Mivel az portusi pajták*), azmint magunk is látjuk, igen 
rosszak, azoknak is megépitése felöl provideáljon. 

16. Az deákok erős hittel legyenek kötelesek, mi is vigyáztatunk 
mind hűségedre, mind reájok harminczadosunkka!, és lia valami fraus 
tanáltatik hüségtekben, érdemek szerént megbüntettetjük. 

Datum in civitate nostra Albensi, die 28. Maji, anno 1669. 

Apaffy Mihály fejedelem kanczelláriájának kiadványa az Orsz. Levéltár kincs-
tári osztályának utasításai közt. 

UTASÍTÁS A SZTRONGÁS JUHOK ÉS RÁRÁNYOK TÍZEDELÉSÉRÖL 
1619-BEN. **) 

Ad strongam deputatis vaivodis data instructio. 

1. Az vajdász, deposilo juramento, megemlékezvén hitekről s 
urukhoz való hűségekről, az faluban bemenvén, primum et ante omnia, 
abban az faluban lévő sollíszt, beretint magokhoz hivatván, azzal az 
járásbeli krajnikkal együtt, megesküdtessék és hitek után megexaminálják : 
abban az faluban lévő embereknek külön-külön mennyi dézsmára való 
joha volt, kosa, báránya s kecskéje abban az esztendőben ; kiket con-
scribálván, azután az embereket hivassák elöl és modo simili, azokot 
is hit szerént, kinek-kinek abban az esztendőben mennyi dézsmára való 
joha, báránya, kecskéje volt, abban mennyit adolt el, s jelen mennyi 
vagyon? És ha az soltísz beretinei relaliójok szerént comperiáltatik, 
bene quidem, alioquin penig, mivel fraus et dolus nomini patrocinari 
debet, az két fő szomszédját megexaminálván, ha az csalárdságban 
találtatik, juxta emeritum megbüntessék és mindazokból az johokból, 

*) Azaz sóraktárak. 
**) A sztrongaami ruthéneinknél hegyeken, kosarakban tanyázó juhnyáj t jelent, 

s a tizedet ott vette meg a földesúr. 
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az kik jelen vágynák, kecskékből és bárányokból, similiter az mit azokból 
eladott is, az régi szokás szerént, megdézsmálják, dolo et fraude semotis. 

2. Az kik nem árendások, az urbáriumnak continentiája szerént, 
azoktól öreg juhokat, kosokat, kecskéket, jókot és kövéreket, egészsé-
geseket vegyenek, sine intermissione, az régi szokás szerént, mind 
soltísztól, egész- és félhelyes jobbágytól és beretintöl, ha penig az 
decimát egynehány számú juh, kecske és bárány superálná, tehát in 
isto casu, az vajdász, juxta prestitutum juramentum, mindenektől külön-
külön 4—4 pénzt szedjenek, melyet az vajdász az úr ö nagysága szá-
mára reserválván, reá számot tartsanak és registrom szerónt róla számot 
is adjanak. 

3. Helytől való sajtot in specie ne vegyenek, hanem minden sajtért, 
egész helytől 16 pénzt vegyenek, félhelytöl 8-at, és az bárányoktól való 
sajtot az dézmához és jobbágyhoz való állapothoz képest, hol öregbbet, 
hol kisebbet, dc jókat vegyenek. 

4. Dézmába akár öreg juh, bárány és kos jutna megnyírve, és 
az gyapját levették volna rólok, tehát minden gyapjúért 10—10 pinzt 
szedjenek az úr számára, kikre jól számot tartsanak, registrom szerént 
róla számot is adjanak. 

5. Minden faluban az soltíszoktól, beretinek-tői és az krajniktól, 
hit szerént jól végére kell menni eleitől fogva abban az faluban mészá-
rosok, tőzsérek Lengyelországból avagy másunnan, juhokot, kecskéket, 
bárányokot annak az falunak határára hizlalás okáért hajtottak volna, 
és ha ott talállatnak, tehát azokot is modo ut supra megdézsmálják; 
ha penig az dézsmával elmontek volna, avagy elmenni akarnának, és 
az az falu eféle dolgokat, az vajdáknak értésére idején nem adlák 
volna, avagy nem akarnák, tehát aféléket az vajdák, tanquam contumaces 
do merito megbüntessék, és mindannyi juhnak, báránynak, kecskének, 
sajtnak s gyapjúnak az árát azon az falun megvegyék és mégis bír-
ságolják. 

6. Hogy azmely faluban az vajdák bemenni akarnak, azelőtt két 
nappal két hites darabontot és egy beretent, elöl, titkon, annak az falu-
nak határára, azhová mennek, elküldjcnok, kik annak az falunak 
kosarának számát, hány kié je és mennyi marhája lehet azhoz az kosár-
hoz, conscribálják, az vajdáknak hitek szerént referálják, és arra is szor-
galmaioson vigyázzanak, hogy ha az dézsmában vagy eltagadnák, vagy 
másunnan más falu határára, vagy az megdézsmált embereknek juhok 
közte iktatnák juhokot, tehát azkik ilyek találtatnak, azokot érdemek 
szerént megbüntessék és az eltagadott juhokot, bárányokot, kecskéket 
az úr számára tartsák. 

7. Hogy valamelyik krájnik járását az vajdák jegyezték, annak az 
krájniknak járásából ki ne menjenek, hanem mind az birságokot ki-
szedjék és connumerálják, az bárányokot megválogassák, az úr ő nagy-
sága közében valókot külön, az úr ö nagysága konyhájára külön, és az 
pénzre valókot külön-külön elválogatván, azon krajnik kezében szám-
szerént adják, consignálják és annumerálják. 

8. Mivel sok panaszok, controversiák, absentiák, proseriptiók vol-
tak ez elmúlt zbuorkor azokra sedulo reávigyázván, az régi mód és 
observatio szerént, juris ordine complanálják, és ha mi birság esik mind 
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az zbuortól fogva eddig, s mind az akkorit diligenter kiszedjék, az 
igazat oltalmazzák, az adversáriust megbüntessék, iuxta delictum és az 
birságokot, az úr ö nagysága számára reserválják. Prout supra scriptum est. 

9. Minthogy ez esztendőben sok helyeken az juh s az bárány 
igen elveszett, az tavalyi registrum nálok lévén, abból tudhatják meg, 
kiknél mennyi volt tavaly, s most mennyi vagyon, csak az szerént 
dézsmálják. 

10. Az régi szokás szerént, osztattunk bárányokot s juhokot az 
jószágra kiteleltetni. Némelyek causálják, hogy megholtak volna. Ebben 
igy procedáljatok, hogy azkiknél azmi bárányink vagy johaink voltak, 
ha az magáé megmaradt, az miénk aznak gondviseletlensége miatt, 
talám éhei holt meg, szükség, hogy azokért mindenik mást hasonlót 
adjon. Ha kiknek penig az magoké is megholt, az miénk is azok között, 
annak kárát szenvednünk kell. 

Ad extremum. Cuncta omnia et singula tum suprascripta, tum 
Ulis incumbentia, quarumque ad emolumentum illustrissimi domini 
domini nostri granosissimi esse forent, vei possent, tidei, curae, indu-
sti'iae, diligentiaeque vajvodarum committuntur, ut ipsi juxta prae-
stitulum ipsorum juramentum fidelitatisque homagium proventus, obven-
liones, eorumque accessoria in ipsa agnorum decimatione ipsi domini 
illustrissimi non solum percipere, reservare et conscribere, sed etiam 
justam et dignam rationem dare non recusabunt, nec intermittent. 
Actum et datum in curia nostra Homonensi, die 10. Junii, anno domini 
1619. 

Comes Ocorgius Drugeth de Homonna. s. k. (P. H.) 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai közt. 

III. FERDINÁND CZÉHSZABÁLYZATA ÉS CZÍMERES LEVELE A 
MAGYARORSZÁGI POSZTÓNYÍRÓK RÉSZÉRE. 

Wir Ferdinand bekennen und thuen kund, dass uns unsere liebe 
getreue Bürger und Meister, des ehrsamben löblichen und wohlver-
suchten Handwerks der Tuchschörer in unsern Königreich Hungarn 
nnterthänigst zuerkennen geben, und demütig gebetten, ihnen ihr ehr-
samb- und löbliches Handwerck zu befreyen. Als wollen Wir auss 
Römischer Macht, Gewalt, und Freyheit ihnen geben und verleyhen, 
dass Sie hinführo und zu ewigen Zeiten allwegen und auf den Tag 
des heyligen Ertz-Engels und Himmels-Fürsten St. Michaelis, sollen auss 
Römischer und unserer Kaiserlichen Mayeslät Macht, Kralft, Gnad und 
Gewalt haben, Versamblung, Zusammenkunft, Rath, Gericht und Capitel 
zu halten. Sachen und Händl des Handwerks betreffend zu vereinigen, 
und zu richten, zuvor und ehe solches Capiti vorgenommen, sollen 
alle Schleiffermeister und Gesellen si°h in ein gewöhnliches Gottes-
haus verfügen, und bey dem Ambt der Heyll. Mess ihr gebeth und 
opfer verrichten, nach verrichtem Ambt der Heyl. Mess, das Gericht 
und Capiti in einer benandten Behausung mit allem Fleyss und Gerech-

Gazdaságtörtónelmi Szemle 1899. 17 
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tigkeit vollführen, Gericht halten, Urtheil sprechen, und Recht handln. 
Ausgenommen in Handwerk, so sich zutrüge, sollen sie keine Malefiz-
Sachen verrichten. Es soll aber solches Gapitel auf solche Weise besezet 
seyn, das jederzeit ihren löblichen Gebrauch nach, ein wohlversuchter 
und aufgenommener Schleiffer solches besitzen soll, Klagen des Hand-
wercks, mit denen umbsitzenden Meistern und Gesellen vernehmen, 
und Recht darüber sprechen; in wohlbesezten Capitel, und ohne Man-
gelung eines Glieds, es seye Schleiffer-Meister, oder Gesellen, sollen 
nachfolgende Puncten steilf und fest gehalten werJen. 

1. So ein Meister einen Lehrjungen auf das Handwerck aufdingen 
wolte, soll er ihn nicht länger als vierzehnen Tag, in der Prob behalten, 
dann soll er ihn bey Vorlegung seines Gebürtsbriffes, bey der Haubt-
Lade des Handwercks der Tuchscherer in Pressburg einschreiben lassen, 
und soll weniger nicht als Zwey Jahr, welcher eines Meisters Sohn 
ist, ein frembder aber weniger nicht als drey Jahr lehrnen. So aber ein 
Lehrmeister einen frembden Jung, nur drey Jahr lehrnen thälte, soll 
er schuldig seyn das vierte Jahr stille zu stehen einen anzunehmen, und 
soll der Lehrjung welcher eines Meisters Sohn ist, zwey Ducaten ein 
frembder aber drey Ducaten erlegen. 

2. So ein Lehrjung seine aufgedingte Lehr-Jahr völlig erstreckt, 
und sich ehrlich, fiomb, und getreu verhalten. Soll ihn sein Lehrmeister 
vor offener Laad widerumb frey und lossprechen, und der Lehrjung 
darnach von einem Schleiffer, von einem Meister, und zweyen Gesellen 
von jedem eine Lehre empfangen. 

3. Hernach soll solcher Gesell, so er ein frembder drey Jahr, so 
er aber ein Meisters Sohn ist, zwey Jahr, völlig zu wandern schuldig 
seyn, und unter werend Zeit sich nicht zu Hause finden lassn. 

4. So er aber nach Verwanderung seiner Jahr Lust hätte, die Kunst 
des Tuchscheren Schleidens zu lehrnen, soll er sich umb einen gutten 
tauglichen Lehr-Meister umbsebauen, sollcher soll schuldig seyn ihn bey 
einem versambleten Handwerck vorzustellen, so fern er erkennt, dass 
er darzu tüchlig, soll er ihn auf ein Jahr lassen einschreiben, unter 
wehrendem Jahr, soll er nicht Macht haben einen Jung aufzunehmen 
oder ein Capitel zu besitzen, wichtige Händl des Handwercks betreffend 
zu verrichten. 

5. Nach Vollstreckung seines Lehrjahres, soll er von seinem Lehr-
meister widerumb vorgestellet werden, und zwTey Schären zu einer 
Probe schleiffen, und solche, von zweyen aufgenohmenen Schleiffern 
besichtiget werden, so solche tauglich befunden werden, soll er dreyerlev 
Müntze als Gold, Silber, und Kleingeldt erlegen, und als dann doppelte 
Lehren, als von zweyen Schleiffern, zweyen Maistern, und vier Gesellen 
empfangen, und zu einem Schleiffer auffgenohmen werden. 

6. Wofern ein Gesell seine Jahr, wie in dem dritten Articul 
gemeldet worden völlig verwandert, und in einer Stadt wolte Meister 
werden, soll er sich bey der Haubt-Laade anmelden, und zum Muth-
groschen, auf ein Muth-Jahr erlegen einen Thaler. 

7. Alsdann soll er machen folgende Stükh, als nemblich ein Stück 
Tuch, so gutt es in Teutsch-Land oder Hungarn gemacht wird, vor der 
Walck-Mühle, aus Strohkarten auf das allerbeste aus drey, vier, oder 
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mehr Wassern, aussrauen, rächnen, flatiren, frisiren, legen, pressen, 
heiïten, und ausstaffiren. Item acht Ehle Lindisch-Tuch schären, vier 
Ehle Reuersch beyscheeren und frisiren. Vier Ehle Parchandt scheeren. 
Eine Hirschhaut scheeren, drey Bockhaut schmiitzen, eine schwarz, 
eine haarfarb, oder ascher-farb, und eine dunckelgriinn ; und acht Ehlen 
Leinwandt wichsen, grün oder schwartz, solches alles soll er in vier 
wochen verfertigen ; allsdann soll er solches dem gantzen Handwerck 
vorweysen, so es tüchtig befunden, soll er zum Meister-Recht erlegen 
zehen Ducaten ; alsdann soll ihm erlaubt seyn ein Werck-Statt aufzu-
richten, sein Handwerck zu treiiben, Tuch und Gewand ohne Unterschied 
zu verschneiden, nach der Ehle oder Gantz wie ers vermögen thuet. 

8. Wegen ermelten Meister-Stücks, sollen halben Theil befreyet 
seyn, welcher eines Meisters Sohn, oder welcher eine Wittfrau (die 
einen ehrlich Tuchscherer gehabt) oder eines ehrlich Meisters Tochter 
f'reyen thuet. 

9. Weihen auch sich in unterschiedlich unsern Stätten wieder 
das löbliche Handwerck der Tuchscherer unterschiedliche befinden, 
welche dem Handwerck laut ihres Meisters-Stuks Eingrieff zu thun sich 
unterstehen : als Tuchmacher, und Tuchbereiter, auch Weyssgarber, 
Nestler und Beitier, oder wie sie Nahmen haben mögen, welche kein 
Fundament solches Recht zu treiben haben ; derowegen sollen alle solch 
obermeldtes Sluckh, einzig und allein dem Tuchscherer-Handwerck 
gehören, und zuständig seyn, und darwider kein Eintrag gestaltet 
werden ; sofern aber einer oder dei' andere, so dem löblich wohlver-
suchten Handwerkh der Tuchschärer nicht einverleibet, sich in 
unsern Königreich Hungarn, in Städten, Märckfleckhen oder andern 
Orthen, wo es sich begeben möchte, würde befinden lassen, sollen 
solche auf Anklagung der Tuchschärer, so offt sie darinnen ergriffen 
werden, jedesmahls von der Obrigkeit selbigen Orts gestraffet werden, 
und allweg zur Straffe unnachlässig zehen Ducaten erlogen, dann soll 
solcher Straff ein halber Theil der Obrigkeit, der andere halbe Theil in 
das Spittal gegeben werden. 

10. Sollen sie folgende Wappen mit offenem Helmb und Schildt 
füren, nemblich einem offenem Schildt mit einem gelben Greilfen ein 
wenig gegen der Höhe aufgericht, und einem offenem Helmb mit einer 
güldenen königlichen Cron mit drey Edelgesteinen versetzt ; zwey blau, 
und einen Rubin, oben in der Cron einen schwartzen Adler mit zweven 
Häuptern, und ausgebreiten Flügeln, auf der Brust und Hertz, eine 
gleich aufstehende vergoldte Tuchschären ; die Helmdecke soll seyn blau 
mit roth unterzogen oder gefüttert. Das wollen Wir als nun erwählter 
römischer Kavser extendirn, und geben ihnen solche Freyheit. Gnade 
und Ehre, dass sie solches ihres Gefallens allwego brauchen, auf 
Hämisch und Schild an Hausern, Pettschafften und Ring (doch dennen 
als gebohrnen Knecht, und Riltermassigen die desgleichen Wappen 
führen allweg ohne Schaden) auch ihre Kinders Kinder sanibt denen, so 
das Handwerck von ihnen haben und lehrnen, forthin und zu ewigen 
zeiten geniessen und gebrauchen auf Hämisch und Schild wie oben lautet. 
Das haben wyr angesehen gedachtes, ehrsambes Handwerks fleysiges 
Ritten. Wollen auch jetzt und kiinfftig in heyl. Römischen Reich, und 
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allen Unsern Königreichen, Erblanden, und Fiirstenthumben, dass 
ihnen solches niemand wer der, od die jenig seyndt, im geringsten 
wehren noch einigerleyweise eingriel'ft, oder Verhinderung zu thun in 
keinerley Weege gestatten noch nachgeben. Hieran geschieht unser 
Gnädigster Will.*) 

III. Károly királynak 1714 október 21-én a Pozsony, Soprony, Modor és 
Szakolcza sz. kir. városokban lakó posztónyirók részére kelt átiratából, melynek ere-
detije a pozsonyi múzeumban, hiteles másolata pedig az Orsz. Levéltár helytartó-
tanácsi osztályának „Medianica" gyűjteményében fase. 88. Civitas Poson. n° 1. 
alatt található. 

Közli : Dr. Könyöki Alajos. 

CSE.1THEI URADALMI RENDTARTÁS 1661-BÖL. 

Az csejtei jószágban, levő némely abususoknak sublatiójára való edictumok. 

1. Hogy legelsöbben is az Istennek dicsősége terjedjen, kívántatik, 
hogy az igaz hütnek eszközét, az Istennek papját minden helyekben 
illendő becsülettel illessék, ne gyalázzák, se szidalmazzák, anynyival is 
inkább sérelmére, vagy ilete fogytára ne leselkedjenek utánok. Mert ha 
ki szidja, vagy gyalázza, vagy az igaz catholica hüt ellen böcstelenül 
szól, 12 foriüton marad, és azonkivöl az kézi kalodában tétetik, legelső 
innepi vagy vasárnapi isteni szolgálat alatt, ha megveri, vagy liete 
után leselkedik, fejét veszti el, az ki penitt csak hall is eféléket, vagy 
másképen eszében vészen, s be nem mondja, ha megbizonyosodik 
ellene, toties quoties 12 forintban convincáltatik, az szentegyházokra. 
Az papok penitt, és oskolamesterek magánosan elégtelenek lévén az 
magok fizetések kiszedésére, tartoznak az falusi, vagy akármely hely-
ben az helybeli biró és esküdtek segítséggel lenni, kik ha nem csele-
kednék, az tiszttartök az birák javaiból tegyenek satisfactiót, senki 
penitt az Ordinarius plébános engedelme nélköl más paphoz ne confu-
giáljon pro administratione sacramentorum, sub poena florenorum 20, 
toties quoties exigendorum. 

2. Az plébániák mindenütt fogyatkozott, s romlott állapottal lévén, 
úgy hogy szenvedhetetlen volna az szegény plébánusoknak bennek 
telelni, tartozzék mindenütt az község restaurálni, sub poena florenorum 
12, és azután is conserválni, az papi rendnek méltó panasza nélkül. 

3. Egyházfiak értékes és becsületes polgár emberekből legyenek, 
azkik az egyház jövedelmét egy két pléhü és két kulcsú ládácskában 
gyűjtsék és conserválják, kinek egy kulcsa az egyházfiaknál, az másik 
az tisztartóknál legyen, hogy az egyházfiak azt az kevés jövedelmet 
nem máshova mint eddig, hanem praecise az egyház épületire az tiszt-
tartók consensusából is erogálják, az mint az szükség hozza. Mivel 
penitt eddig csak az község vévén számot az egyházfiaktul, oly abusu-
sokat hoztanak be, hogy senkitől nem tartván az iránt, az község az 

*) Befejezése az átiratból hiányozván, az oklevél kiállításának helyét és idejét 
sem ismerjük, s azt az átirat sem mondja meg. 
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egyház fűidéit s talán más javait is elzálogosítván egymás között még 
csak az plébánia épületit is olyan pénzzel vitték végben, holott az 
község az olyan épületeket az magáiból tartoznék megcselekedni, annak 
okáért annakutánna az egyházfiak számadása mindenkoron az helynek 
birája eskütti előtt legyen, az ott való páter és tiszttartók jelenlétekben. 
Az hol penitt az község zálogban vetette volna az egyháznak javait, 
az tiszttartók mindjárást visszafoglalván reapplicálják az szent egyház-
hoz. Az zálogos embernek is contentátióira compellálják per omnia 
media az községet ex propriis prosequálván ellenek törvényesen az 
egyháznak kárát, clzálogositástul fogvást. 

4. Ha valamely jobbágy testamentumban pium legatumot. tészen, 
fundust semmiképen ne hagyjon, tamquam in bonis domini sui praeter 
mercedem laboris nihil habens, hanem az ura consensusából. 

5. Mivel az istentelen és kárhozatos szitkokért, és káromkodásokért 
Istennek mindennapi ostorozó példáit halljuk, és experiáljuk, annak 
okáért valaki ennekutánna azokkal él, úgymint „ördög teremtette", és 
más hasonlókkal, először az helybeli fogságban tartatván, az legelső 
innep vagy vasárnapig az egész mise és praedicatio alatt az kézi 
kálódában tartassék, ha másodszor, az várban vasat viseljen egy hol-
napig, fizessen llorenos 12, arra az szentegyházra, azkire deputálják 
az tiszttartók, ha harmadszor, minden irgalmasság nélkül az höhárral 
kisöpröztessék abbui az fallibili, másoknak tanúságokra, és példájokra. 

6. Ha valamely jobbágy feleségestől egymás után elhalnak, és apró 
neveletlen gyermeki maradnak, az helybeli biró, és esküdtek conscribálván 
mindeneket, irják be az falu könyvében is, és az gyermekek fölnevelé-
sekre és javok conservatiójára rendeljenek tutort nekiek, míg házoknak 
és más javoknak directiójára alkalmatosak lesznek. 

7. Ha penitt magva szakad valamely jobbágynak, noha némely 
falukban az caducitást az parasztság magának akar vendicálni, mivel 
mindazáltal az jobbágyságnak minden ingó és ingatlan javai, lia 
testamentum és maradék nélkül hol meg, és osztályos atyjafiai nincse-
nek, s bár legyenek is, de az osztály után való keresménye az földes 
urokra szokott szállani, megkívánjuk azért mi is az mit az több jószá-
ginkban, úgy az csejteiben is mindenütt ilyen móddal, hogy conscribál-
tatván az helynek birája és eskütti által az tiszttartók jelenlétekben az 
deficiens polgárnak javai inseráltassanak épen az helynek protocollumá-
ban, és azokat pénzzé tévén az tiszttartók számot adjanak róla kiki az 
maga urának. Ez observáltassék az elszökött jobbágyok javaiban is, 
és lia ki szántszándékkal elhagyja az házát, ha valamely atyafi intra 
bis quindenani az tisztartóknál nem insinuálja magát, azmelv jószágokat 
eladván egyszer az tiszttartók iuxta aestimationem, azután az meg-
vevötöl senki ne kereshesse ; hogy ha penitt az mint az tót jobbágyok 
szólítanak együtt lakni, s nem könynyen válnak el egymástól, az deficiens 
polgár házát senki nem akarja megvenni, az urbariumnak regulája 
szerint compelláltassék valaki, az soli együtt lakó gazdák közöl, az ki 
értékesebb volna, hogy se a földesúr meg ne károsodjék, se az falu 
ne pusztuljon. 

8. Mivel az korcsmákon az fegyver és botok között való dözsölések 
miatt nem kevés veszekedések és gyilkosságok esnek, és következni 
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szoktanak, annakokáért az helyeknek hadnagyi, valakiket ennekutána 
vagy éjjel vagy nappal, helybeli embereket fegyveresen vagy botosán 
találnak az korcsmán, mint nyilván való latrot ugy fogják meg, és vár-
beli fogságra küldje az biró, az ki ellen mint nyilván való lator ellen 
procedáljon az magistratus, ha latornak nem találtatik, de az vakmerő-
ség büntetése 12 forint lészen, ha penitt éjjel 10 óra után, kinek 
harangozás leszen jele, az korcsmán találtatik hasonló 12 forint lészen 
büntetése. De hogy az isteni tisztelet jobban observáltassék, korcsmá-
rosok is innep és vasárnapokon ne merészeljenek senkinek is csak egy 
meszely bort is adni, még az isteni szolgálat el nem végződik, toties 
quoties sub poena florenorum 3. 

9. Az jobbárjyházaktul előbbi gazdájok ha mi pertinentiákat el-
adtanak, ha az mostani ház gazdája annak nem haeresse, és succes-
sora, hogy ő szolgálván az háztul károsa ne maradjon, az földes urak 
is ne defraudáltassanak letévén fáradtságának jutalmát, ha az pertinentia, 
az eladó paraszt ember által újonnan plántált szőlő volna ; quia emptor 
debet esse cautus. Ennekutánna penitt az jobbágy az pertinentiákot, 
ha szőlő volna is, semmi úttal az háztul el ne szakaszthassa, se 
cambiumot ne cselekedhessék, sub poena florenorum 12, et amissione 
cambii. az mint hogy az régi eambiumok is mind vissza menjenek, 
kinek-kinek házához az maga pertinentiája redeáljon ; melyre tiszttartó 
uraimnak jó vigvázások és gondviselések legyen, senki penitt se kopa-
niczáját, se más földit, és rétit, se szőlőit, se örök áron, se zálogban 
el ne adhassa másképen hanem ha az biró előtt föl vallja, előbb meg-
kínálván szomszédját, az ki az notariussal az fölvallást mindjárást 
protocolláltassa ; úgy se adhassa idegennek, hanem ott lakosnak, mert 
más szomszéd jószágbelieknek és idegeneknek birniok semmi úttal nem 
engedjük. Az határokban következhető controversiáknak eltávoztatásáért, 
sőt ha valaki idegen birna most is azért, kiváltképen közel az határok-
hoz, az tisztek fizessék ki pénzzel belőle. Ennek fölötte, mivel talál-
kozik az is, hogy némely parasztember megszökölvén, kopaniczáját, 
vagy szőlőit eladja az nemes embernek, az ki sub eo praetextu, hogy 
nemes ember, szabadosan akarja birni, se hegyvámot, se sáfár pénzt 
nem fizetvén. Valakiknek annakokáért az nemesség között eféle jószági 
vannak, és hogy iibertatiójában, vagy más magános levelén annak 
exemptiója nincsen, ha szőlő, az hegyvám megadásra, ha kopanicza, 
az sáfár fizetésre compelláltassanak, kik ha meg nem cselekednék, 
admoneáltatvún őket az szolgabiró által az tiszttartók, lia mégis 
refractariusok lennének, confiscálják annak az úrnak számára, az ki 
alatt való jobbágy eladta. Hogy azért ehez képest az inscriptionalisták 
is az inscribált jószágokat, kiket az mi szerelmes eleink és praedecessorink 
magunk is pro fidelibus serviliis praestitis et praestandis, semmi szük-
ségtől nem viseitetvén, ex speciali gratia, kit bizonyos pénzben, s kit 
ajándékon inscribáltanak, és inscirbáltunk, a modo in posterum az mi 
engedelmünk nélkül, kiváltképen nagyobb summában, semmiképen cl 
ne adhassák, azt akarjuk, hogy tiszttartóink szorgalmatosan vigyázván 
inhibeálják mind az eladót, s mind az megvevőt, és hogy ha contra-
veniálnának, semmi úttal az szabadságban meg ne tartsák az megvevő 
félt, mivel azmi speciális grátiánkot oly hoszszú kötélre bocsátani és 
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extendálni nem engedjük, in casu defectus illorum az successióhoz is 
praetensiónk lévén, ha valakik penig eddig cselekedték volna is, meg-
lássák, hogy jövendőben is magok károkkal ne érezzék recuperátióját 
azon jószágoknak. 

10. Azkiknek az jószágon szabad korcsmájok nincsen, nem csak 
az urak ideiben ne tartsanak korcsmát, de az mikor az helynek com-
munitása árul is, kitelvén az urak ideje, akkor se áruljanak, hanem 
mikor közönségesen in diviso árul az parasztság, akkor az nemesség 
is szabadosan árulhat bort, de az sörkorcsmát magunknak megtartjuk 
az idö alatt is, meg nem engedjük sub gravissima indignatione et 
offensione. 

U . Sört, se penitt pálinkát az jószágban be ne hozzon senki is, 
sub poena confìscationis, még az földes uraknak is az korcsmákra, kire 
az helyeknek hadnagyi vigyázzanak, sub poena annissionis officii, hanem, 
lia mikor elfogyna valamely urnák az söre, vagy pénzen vagy kölcsön 
vegyen az más urak sörfőzöjekből, az pálinkaigetö emberek penili min-
den fazéktól egy-egy aranyat fizessenek az uraknak, de sört főzetni az 
urakon kivül senkinek se legyen szabad. 

12. Az tiltott halászó vizekben 12 forint birság alatt senki ne 
halászszon az tiszttartók hire nélkül, vadászni se merészeljen senki is 
sub eadem poena az hajnikokon kivől, az kik esküvések szerint, ha 
vagy vadat, vagy madarat ejtenek, tartozzanak az tiszttartókat megkínálni, 
s ha nem kívántatnék, ugy adhassák el másnak, egyébaránt 12 forint 
birságon marad toties quoties. 

13. Mivel az csejtei jószágbéli erdők kiváltképen az zálogos urak 
részéről anynyira jutottanak, hogy majd már az vár épületire való fát 
is alig fognak találhatni bennek, holott nem volna anynyi pusztétásra 
való szabadságok, hogy magok szükségeken kivül másoknak is oszszák 
commissiójok által ; annakokáért mostantul fogvást ennekutána, ha az 
zálogos urak ispáni magok conmiissióját küldik fáért az hajnikok semmi 
úttal fejek vesztése alatt ne engedjék vágni az erdőt, söt ha magok 
commissiója jönne is, ha más számára adják ; ha penitt az urak magok 
szükségekre képes szerint adnak comniissiót, megcselekedjék ugyan, de 
az commisssiókat mind eltegyék az hajnikok, s fölróják mikor menynyi 
fát vágtanak le, sőt az közakaratbul mostan megtiltott nevelkedő fiatal 
erdőkben onnén magok az örökös urak adjanak is magán-magán 
connnissiókat, valameddig föl nem oszolnak azok is semmi úttal az 
hajnikok ne engedjék vágni. 

14. Ha valamely falu határán lévő tilos erdőben az ott való ember 
találtatik, az kártételben 12 forinton marad; ha ntásunnat való, elveszti 
mindenit az ország törvénye szerint. 

15. Ha valaki az egész csejtei zálogos és annélkül való falunk-
ban, az mostani irtásokon kivől többet irtana, és földet vagy rétet 
csinálna, vagy csak munkájában találtatnék is, toties quoties 20 forint 
birságban esik, az mely halupkák vannak az erdő közben, vagy szélén, 
igen közel az erdökhez, ha tizenötöd nap alatt a publicatione praesentium 
máshova, kijebb nem csinálják, elbontván az káros helyekről porrá 
égettessenek. 

16. Az faesz közcsinál ők hittel legyenek kötelesek arra, hogy min-
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denféle eszköznek ötödikét igazán be adják az urak számára, kik az 
urak között proportionate igazán föloszolván, ha aféle mesterember 
az zálogos jószágban volna, attui az mi részünkre cedálandó eszközek-
nek fele az zálogos uré legyen, fele penitt az mi részünkre applicáltassék. 
Bükkfa deszkát penitt csinálni, és tiszttartók engedelme nélkül az zálo-
gos jószágbeliek közöl se merészeljen senki is, sub poena florenorum 20, 
kivinni penitt az uraságbul, vagy falukbul, s eladni sub poena flore-
norum 40. 

17. Se az bükk- se tölgymakkos erdőkben, az mikor termése vagyon 
az makknak, az tiszttartók hirek és pecsétes czédulájok nélkől sörtés 
marháját ne merészeljen behajtani senki is, se nemes, se nemtelen 
süb poena amissionis ; azmely czédulákban az tiszttartók számszerint 
inserálják az marhát, hogy tempore decimationis fraus ne committál-
tassék az marhás emberek által, és az erdőőrzők is magokhoz vévén 
az czédulákat, tudhassák magokat alkalmaztatni, mert ha többet talál-
nak, sem az czédulákban leszen, akkor ki marhái között az superfluitas 
contrabanta lészen, akár ki marhái legyenek azok, fele az tisztvise-
lők számára, fele penitt az erdöőrzőknek pro meliori advigilatione 
deputáltatván, azmi sörtés marha és pénz jut penitt tizedben az urak 
számára, az közönségesen oszoljon az urak között, cuique iuxta por-
tionéin suam. 

18. Ha akarhol és akarki az fölhányt határhalmokat, és megjegyzett 
határfákat elhányná és levágná, megbizonyodván ellene, először az 
jobbkeze, azután feje vétessék, és teste négygyé vágatván, tétessék 
azon határoknak négy részére, másoknak példájáért, mivel maradhatat-
lanok az határok. 

19. Az Krajna és Miava között való marhaélőföld, vagy inkább, 
hogy pro libera pascuatione maradjon, és fejek vesztése alatt ne 
veszekedjenek érette. 

20. Az közönséges dolgoknak végbe vitelére, és az jobb rend-
tartásért szükség, hogy minden faluban és városban közönséges biró legyen, 
és tétessék egy részről egy esztendőben, másodikban másrészről, adván 
arra való embert, az kitől mind az két részről való jobbágyok depen-
deáljanak, és hogy mindezeknek observatióiban bízvást abban fáradoz-
hassanak, és secui'usok lehessenek az tisztviselők, hagyjuk és paran-
csoljuk igen serio mindeneknek, hogy ezekben se tiszttartóinknak, 
ispányinknak, közönséges biráinknak, városi és falusi hadnagyinknak, se 
penitt hajnikinknak, és drabantinknak legkisebb megbántódásuk ne 
legyen senkitől is. Mert ha ki az jobbágyok közöl az legkisebbiket 
megszidja is, 12 forint birsága, ha megveri jobbkezét veszti el, ha 
megsebesíti, úgy is ha megöli négy vágattatik, mint az nyilván való 
lator, ha penitt nemesember cselekeszi, ha mi esik rajta in flagranti 
magának imputálja. 

21. Mivelhogy penitt az egész csejtei jószág szokott contribuálni 
az urak székire való költségre, és condemnáltatott emberek executiójára, 
annakokáért a modo in posterum az egész csejtei urak széki egyszer-
smind, és egy költséggel celebráltassék az szegénységnek sublevameneért. 
Az magistrates causain kivül minden pörök mindenütt az füstén az 
közönséges birák előtt revideáltatván először, és úgy hozván azután az 
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úrszékire per viam appellationis. És ha kinek az nemesség, vagy urak, 
vagy jobbágyság közöl és más urak alatt való nemes ember vagy 
jobbágy ellen való pretensiói volnának ratione fundi, vagy más iránt, 
ugyanott az úrszékén, és akkor praemissis praeinittendis, de iure le-
gyen az igazságnak kiszolgáltatása, nem akarván az mi jurisdicliónk-
ban aziránt az vármegye biráit admittálni semmi úttal. Hogy penitt 
az bizonyságszedésben eddig szokott abusus az parasztok között tollál-
tassék, az tűrhetetlen sok költségre nézve, mely miatt sok szegény 
ember csak az igazságot sem keresheté, ennekutána az közönséges biró 
az falu vagy város notariusával együtt szedvén az bizonyságot anynyit 
tészen, mint az előtt az egész falu, vagy város esküdti szedtek, s egy 
bizonyságtevő embernek examinálásátul egy-egy garasnál többet venni 
ne legyen szabad sub poena florenorum 12, hogy igy az igyefogyott 
szegény emberek is igazságok szerzésére jobban reá érkezhessenek. 
Datum in Sárvár die 1. Augusti, anno 1661. Comes Franciscus de 
Nádasd s. k. p. h. Gróf Eszterházy Mária s. k. p. h. 

Eredetije az Orsz. Levélt. N. R. A. gyűjteményében, Fase. 282. Nr. 20 jelzet alatt. 
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VEGYESEK. 

Az 1610-iki lengyelországi borkivitel történetéhez. Szemlénk I. évfo lya-
mának 109. 1. egy jegyzék az 1610-ben Magyarországból Lengyelországba 
kivitt bor h a r m i n c z a d á t : 22797 f r t r a teszi, a minek — minthogy a 
lrarminczad -hordónkint 2 frt volt — 11398'/2 h o r d ó b o r felelne meg. 

Viszont a f. é. 2. füzet 88—89. lapja szerint az 1610-ben kivitt bor 
h a r m i n c z a. d a : 25368 f r t o t tett ki, tehát kivittek 12684 h o r d ó b o r t . 

Az Orsz. Levéltár „T h u r z ó l e v é l t á r á"-ban fase. 70. no. 20 
alatt pedig, Hoffmann György szepesi kamaraelnök 1611 május 20-án 
Kassáról Tliurzó György nádornak megküldi a Lengyelországba kivitt 
borok kimutatását az 1610. egész és az 1611. első negyedévről, úgy mint 
azt ő „az számvevő mesterektül" vette. E kimutatás szerint az 1610. év-
ben kivittek : 

az első negyedben : 3493 borilo bort 
a második „ 1826 „ „ 
a harmadik „ 945V2 „ „ 
a negyedik „ 61058/« „ „ 

Az egész 1610. évben tehát összesen: 12,370V< h o r d ó bort vittek 
ki, a minek h a r m i n c z a d a tehát : 35,740 m a g y a r f o r i n t o t é s 50 
d é n á r t tesz ki. 

Ugyanarról az egy dologról tehát : u g y a n a t t ó 1 a h i v a t a l t ó 1 
h á r o m h i v a t a l o s , de egymástól teljesen k ü 1 ö n b ii z ő a d a t u n k 
van, bogy most már melyik az igazi: hogy ll,398Vs,vagy 12,370V4, avagy 
12,684 hordó bort vittek-e ki? igazán nem tudjuk. Szolgáljon ez figyelmez-
tetésül mindazoknak, a kik régi számadásokat statisztikai czélokra föl-
használnak. T. K. 

Új pénzverő felállításának terve 1633-ban. R u n d Tódor 1633-ban 
folyamodott a bécsi udvari kamarához, (Udv. kam. levélt. Hung. fase. 
14457.) engednék meg neki, hogy felső Magyarországban egy új „m o n e-
t a r i a - o f f i o í n a"-t állíthasson fel. Most — úgymond — egy sincs felső 
Magyarországban, s ebből ő felségének is kára van, meg a kereskedők is 
panaszkodnak a pénzhiány miatt. Az új pénzverő felállítására B á r t f a 
igen alkalmas hely volna, közel van L e n g y e l o r s z á g h o z , s onnét 



241 

elég e z ü s t ö t lehet behozni; ő felsége pénzverő-műhelyétől pedig távol 
esik s így annak sem lenne kárára. 

Áz udvari kamara az engedély megadása előtt kikérte a szepesi 
kamara véleményét. A szepesi kamara 1633. jul. 8-án kelt válaszában 
ellenzi az engedély megadását. Téved — úgymond — R u n d, lia azt 
hiszi, hogy Lengyelországból elég ezüstöt kaphat. Ellenkezőleg, Magyar-
országból, nyíltan és lopva, nagymennyiségű e z ü s t ö t szállítanak L e n. 
g y e l o r s z á g b a . Már volt Magyarországban több pénzverő-műhely, de 
az ezüst hiánya miatt még mindegyik tönkrement. Nagyon rövid ideig 
élt a p o z s o n y i , hasonlóan a k a s s a i. Ez utóbbinak pénzverője, tömér-
dek adóssága, miatt, hitelezői elől elbujdosott. B á r t f a különben sem 
volna alkalmas hely pénzverő felállítására, mert a s z é h készítésére alkal-
matos fákban nagy itt a hiány. Erdő ugyan vau bőven, de fenyőfákon 
kivül nincsen azokban más fa. 

E fölterjesztésre R u il d n a k is elment a kedve a bizonytalan vállalat 
m e g i n d í t á s á t ó l . Dr. Takáts Sándor. 

Gabonakivitelünk Velenczébe 1590-ben. A XVI. század végén többször 
találkozunk gabonakiviteli tilalommal *), természetesen leginkább a török 
által megszállt területekre nézve. Az évről-évre növekvő kivitel miatt a 
gabona ára jelentékenyen emelkedett, s egyes helyeken galmahiány is mutat-
kozott. Mivel a végvárak és a katonaság élelmezése nehézségekbe ütkö-
zött Rudof úgy akart a bajon segíteni, hogy betiltotta akivitelt. Agabna-
hiány az ország délnyugati részeiben is érezhető volt. Innét födüzte 
V e l e n c z e és S t á j e r o r s z á g szükségletét. Egy idő óta —jelenti 
(I o 11 e r m a y e r K ő s z e g r ő l — igen sok gabnát visznek ki Magyar-
országból, e miatt a gabna ára annyira emelkedett, hogy M o s o n y -
in e g y é b e n 1590-ben egy köböl 14—16 dénáron kel. 

1590-ben Olaszországban fölötte rossz termés volt ; az éjszaki leg-
termékenyebb tartományokban több helyen az éh-halál pusztított. Maga 
V e l e n c z e is ilyen veszedelemben forgott. Természetes, hogy kereskedői 
ellepték az ország dólnyugoti részeit, s a mi gabnát kaphattak, össze-
vásárolták. A hiányt és szükséget azonban a készlet nem födüzte. S így 
a v e l e n c z e i k ö z t á r s a s á g követsége útján megkérte Rudolfot, 
engedné meg, hogy Magyarországból 4000 nuit gabonát szállíthasson. *) 

Ily nagymennyiségű 128,000 mérő gabna kivitelét Rudolf veszedel-
mesnek látta. Az engedély megadása előtt tehát jelentést kért a magyar 
kamarától gabna viszonya ink felől. 

A magyar kamara és a nagybirtokosok megbeszélvén a dolgot, azt 
jelentették Rudolfnak, hogy a velünk kereskedelmi összeköttetésben 
lévő államoknak meg lehetne engedni a gabnakivitelt. „Mi nagybirtokosok 

*) A legutóbbit 1587 márcz. 1-én adta ki Rudolf Récsi Udv. kani. levélt. Hung, 
fase. 14390. lásd Szemlénk 1897. évf. 372. lapján. 

**) Az összes iratok a bécsi közös pénzügyi levéltárban vannak fase. 18540. 
„Reichs Akten. Venedig" alatt. 
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és kamarai tanácsosok — irja a nyitrai püspök a királynak 1590. nov. 
3-án — tanácskoztunk a dolog felől, s azt találtuk, hogy P o z s o n y és 
N y i t r a m e g y é b f e n van elég gabona, s V e l e n c z e itt könnyen 
összevásárolhatja a kívánt mennyiséget. Legalább jó pénz jönne érte az 
országba. Stiria, Karinthia és Szlavónia határain azonban nem lehet meg-
engedni a kivitelt, mivel ama részeken a hadi nép úgyis gabnahiánynyal 
küszködik. Ep ezen ok miatt ismételjük, a mit már annyiszor mondtunk 
felségednek, hogy a katonai élelmezési felügyelők idején gondoskodjanak 
gabonáról, nem akkor, midőn már az eladások és kivitel miatt a gabna-
árak az egész országban emelkednek". 

E jelentéssel egy időben M á r i a f ő h e r c z e g n ő is irt Rudolfnak 
a velenczeiek érdekében. Levelében élénken festi az Itáliában duló nyomort 
és szegénységet, s kérve kéri ő fölségét, segítsen a szenvedő embereken. 

Rudolf e kettős ajánlat daczára 1590. decz. 4-én Prágában kelt le-
iratában — alkalmasint a bécsi fő-hadi tanács véleménye alapján — csak 
annyit engedett meg Velenczének, hogy a kijelölendő helyeken 1000 mut 
gabnát vásárolhat össze. Ezt az engedélyt is csak azért teszi, hogy Velencze 
irányában különös jó indulatát kimutassa. Dr. T. S. 

Az újbányái üveghuta fölállítása 1630-ban. A m a g y a r b á n y a v á r o s o k szá-
mára az üveget többnyire P a s s a u b ó l és L e n g y e l o r s z á g b ó l hozták 
be. A költségek jelentékeny volta miatt 1030-ban Újbányán a s e l m e c z i 
k a m a r a költségén üveghutákat építettek. *) A munkásokat külföldről 
hozták. Az első „ü v e g m e s t e r " U 1 m b M i h á l y s z i l é z i a i üveges 
volt, kivel a selmeczi kamara 1630 június 4-én szerződést kötött. Ulmb a 
neki előlegezett 170 frt 75 kr. fejében kötelezte magát, hogy 8000 üveg-
táblát szállít a selmeczi kamarának. Az új üveggyárban 1630-ban meg-
kezdődvén a munka, kitűnt, hogy nagyon is hasznos vállalatba fektették 
a pénzt. A termelt üveg ugyanis — mint a selmeczi kamara jelenti — 
, j ó s á g r a, t a r t ó s s á g r a n é z v e m i n d e n t f ö l ü l m u 1". A lengyel 
és a passaui üveg meg se közelíti s rövid idő alatt az országban az üveg 
árát is jelentékenyen le fogja szorítani. így aztán minden kiadás, mely 
eddig 1389 frt 19 krra rúgott megtérül, haszon is lesz, és a gyár ő felsége 
tulajdona marad. 

Az üveggyár sikereitől kedvet kapva P á 1 í'f y P á l a m agy. kamara 
elnöke is, ü v e g h u t á t rendezett be a saját birtokán. A bécsi udvari 
kamara megütközve vette e hírt és 1635 aug. 30-án azt írta (Hungarica 
14491 fase.) Pálffynak, hogy ehhez neki n i n c s j o g a , mert kárt okoz 
ő felsége újbányái üveghutájának, azért leghelyesebben cselekszik, ha 
hutája működését megszünteti. P á l f f y erre éles hangon azt felelte az 
udvari kamarának, hogy h a z á j a t ö r v é n y e i s z e r i n t , még keres-
kedés czóljából is szabad neki g y á r a t emelni ott, a hol akar. 0 azon-
ban az üveghutát csakis m a. g á n-használatára s a saját gyönyörködteté-
sére emeltette. Ebből tehát nem lehet kára ő felségének, sőt magának 

*) V. ö. Pech A. Alsó-Magyarország bányamívelésének története. II. 297. 1. 
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lenne kára, ha nem tehetné saját birtokain azt, a mi neki tetszik. Az 
a r a n y, e z ü s t , ó n, 6 1 o in stb. stb. b á n y á s z a t a úgyis t i l o s már ; 
inert királyi jognak deklarálták, tehát csak az ü v e g f ú v á s t , sa lé t ro in-
i ' ő z é s t , c e m e n t és k ő f e j t é s t űzhetjük; mert ez nem tilos. Külön-
ben is az ő hutája 20 mérföldnyire van a bányavárosoktól. Aztán ő felsége 
üvegje úgy sem kell s e n k i n e k Magyarországban, inkább Morvá-
b ó l és S z i l é z i á b ó l hozatnak. O azt hiszi, hogy az udvari kamara 
csak a magyar törvények teljes tudatlanságában kívánhat tőle ilyen dolgot. 
A dolognak nincsen folytatása, mert válószinüleg a kamara belátta tévedését. 

Dr. T. S. 
Gabonarozsda 1576-ban. Ferdinando San Maria de Specia Casa komá-

romi olasz alkapitány 1576 aug. 12-én (Bécsi ud. kain. levéltár Hun-
garica 14364) jelenti, hogy a C s a 11 ó k ö z b e n ebben az évben a termést 
a r o z s d a teljesen tönkretette, s e miatt a gabona kalásza mind üresen 
maradt. 

Dr. T. S. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

„BIBLIOTECA DI STORIA ECONOMICA" czímen egy érdekes 
vállalat indul meg Milánóban (kiadója a „Società Editrice Libraria") V-
P a r e t o lausanne-i tanár szerkesztésében. Czólja : a világ legjelesebb 
g a z d a s á g t ö r t é n e t i műveit összegyűjteni, s az idegennyelvűeket 
olaszra fordítva, rendszerbe foglalni. A vállalat alkalmasint három soro-
zatból fog állani, az ó-, közép- és újkor gazdaságtörténetéből. Eddig csak 
az első sorozat 6 kötetére nyitották meg az aláírást. Az I. kötet : a görög 
és római közgazdaságtant ismerteti Roscher, Böckh, Dureau de la Malle, 
Robiou és Pareto tanulmányai által. A II. kötet : a görög-római mező-
gazdasági és ipari termeléssel s ennek jogi szervezetével foglalkozik, és 
Dickson, Roscher, Wiskemann, Blümner, Büchsenschiitz, Fustel de 
Coulanges, Guiraud, Rodbertus, Weber, Mominsen, Scheel és Qertmann ide-
vágó tanulmányait közli. A III. kötet : az antik-világ mérték- és pénz-
rendszerét, a IV. kötet : annak népességét, az V. kötet : a rómaiak adó-
zását és jótékonysági intézményeit tárgyalja különböző szerzőktől. Végül 
a VI. kötet az antik és modern kereskedelem és utak történetének van 
szentelve. Ez az utolsó kötet azonban a sorozat egységét megfogja bontani 
s úgy látszik igen tökéletlen is lesz, mert csupán csak a rómaiak és 
Cunningham nyomán az angolok kereskedelmének történetét nyújtaná. De 
mindenesetre Pareto vállalkozása mindenfelé nagy érdeklődést kelteni 
van hivatva. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" f. é. inárczius—áprilisi füzetének 
gazd. tört. érdekű közleményei : L i p p i c h G. A közép földbirtokos osz-
tály hiteléről. — Irodalmi Szemle K. L i p m a n 11. Die Kanzleijurisdiktion 
im Orient. - Dr. F ö l d e s B. A társadalmi gazdaságtan elemei. — Könyv-
szemle IX. Gazdaságtörténet. 

AZ „ETNOGRAPHIA" f. é. 1. és 2. füzetének népgazdasági érdekű 
közleményei : H a r m a t h L. Nyárádrnenti népszokások (k a 1 á k a). 
Z a t h u r e c z k y J. Vázlatok a liptói tótság néprajzából; érdekes adatok 
a t u t a j o z á s és a j u h á s z é l e t köréből. 

A „TÖRTÉNELMI TÁR" f. é. II. füzetének gazd. tört. érdekű köz-
leményei : T h a l y K. Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen. 1708. 
Dr. C z a i c h Á. G. Regeszták a római Dataria-levéltárnak Magyar-
országra vonatkozó bulláiból II, Pál és IV, Sixtus pápák idejéből. II. 



1478—84. érdekes adatok a különböző egvházak jövedelm , , . , 
, , , , . , . .. ,hm-rendeletek 

p e l J. A loostnandi varispansag hatarairól. S o r o s P. \ = 
és leltárak a XVI., XVII. századból 1597 1621. - T ö r ö k I. Béldi Fal 
végrendelete 1679. körül. Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsanna ingóságai 
1690. után. — Sz. S. Bocskay Istvánné kötéslevele 1675—86. — Dr. S t i 11-
f r i e d A nagyszombati szűcs-czéh szervezete 1504 1604. — Dr . Me-
r é n y i L. A váczi hódoltság történetéhez 1642. — D r . B a l l ò I. Tatár 
rabság 1662—65. — K e m é n y L. A festészet történetéhez 1534. 

AZ „ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ" f. ó. 2. számának minket érdeklő 
közleményei : Dr. B o n c z Ö. Hunyadi János kormányzó állítólagos sír-
emléke Gyulafehérvártt. — K e m é n y L. A renaissance és rococco 
Kassán. — Levelezés. M i h a l i k -J. Régi kassai sírkövekről. — L i p c s e y J. 
Az úrvölgyi bányászjelvényről. — Irodalom. R é t h y L. Corpus niimmorum 
Hungáriáé. Magyar egyetemes éremtár. I. — Különfélék. K r o p f L. Uj-
laky Lőrincz sírja. 

A „VJESTNIK KR. 1IRVATSKO-SLAVONSKO-DALMATINSKOG 
ZEMALJSKOG ARKIVA" f. ó. 2, füzetének gazd. tört. érdekű közle-
ményei : I. T k a 1 c i é . Adatok boldog Casotti Ágoston zágrábi püspök 
életéhez 1266—1322. több más későbbi rávonatkozó emlékezésekkel, 

B. Subie nemzetségbeli Briberi Jakab, becses okiratokkal 140.8—98. 
E. L a s z o w s k i . A fruskagorai gör. kel. monostorokra vonatkozó 

török okiratok kivonatai II. 1660—1715. érdekes adatok a szerémi bor-
termelésről a török alatt. Dr . G. M a n o l j o v i é Kivonatok Ephezusi 
János szíriai egyháztörténetéből az a v a r o k r ó l és szlávokról. 
B. Horvát zsupánok egyezsége Arbe városával 1268. — J. B a r i é . 
A goriczai főespéresség egyházi nemeseinek összeírása 1683. 



K Ö N Y V É S Z E T . 
Az 1876-1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI 

KÖNYVEK. 
(Első közlemény.) 

Közli : BARCZA IMRE. 

Aigner Károly. A könyvnyomdászat történetének rövid vázlala. I. 8° XV. 91 old. 
Budapest, 1882. 

Ballagi Aladár. A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472 — 1877. 8° 248 old. 
Budapest, 1878. 

Balogh János. Egervár története. 8° 183. old. Eger, 1881. 
Bátorfi Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. 5 kötet. 8° 382, 380, 384, 381, 382 old-

Nagy-Kanizsa, 1876—78. 
Bergl József. A magyarországi zsidók története. Kútfők alapján. 8° 144. old. Kapos-

vár, 1879. 
Bihari Mór. A czukoradó története Magyarországon. 8U 60 old. Budapest, 1883. 
Biztosító társaság. Az első magyar — alapítása, fejlődése. 4° 72 old. Budapest, 1883. 
Bunyitay Vincze. A mai Nagyvárad megalapítása. (Értekezések a történ, tudom, 

köréből XII. b.) 
Chernel Kálmán. Kőszeg szab. kir. város jelene és múltja. I—ÍJ. rész. 150, 278. old. 

Szombathely, 1877—78. 
Csánki Dezső. Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában 8° 40 old. Buda-

pest, 1880. 
Csomor Kálmán. Gyöngyös város vagyoni állapota. 8° 110 old. Gyöngyös, 1883. 
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A HARMINCZADOSOK ELLENI VIZSGÁLAT 1560-BAN. 

Irta : DR. TAKÁTS SÁNDOR. 

A XVI. század közepén, midőn a politikai és társadalmi életbon 
lépten-nyomon féktelen önzéssel s kielégithetlen kapzsisággal találko-
zunk, nem kívánhatjuk, hogy a kincstár hivatalnokai, meg a kereskedők 
kivételt képezzenek. Nem is esett ez meg rajtok. Ők teljesen beillettek 
a korba és se jobbak, se rosszabbak nem voltak, mint koruk szereplői. 
A magyar kamara tanácsosai a maguk hasznát és kényelmét keresték, 
alantasaik pedig „a megnyomorodott kincstár egyedüli támaszai" — a 
hogy magukat nevezgették — a harminczadosoJc még nagyobb mértékben 
űzték csalásaikat. Ilyen körülmények közt az ezer veszélylycl küzdő s 
mindenét koczkára tevő kereskedőktől sem lehetett rossz néven venni, 
ha ők is kibúvót kerestek, s ha módjukban volt, kikerülték vagy rászed-
ték a harminczadosokat. Ha pedig ez nem sikerült, megegyeztek velük, 
részt juttatván nekik a nyereségből. 

A magyar kamara és a harminczadosok visszaélései jócskán 
apasztották az országos bevételeket. Ferdinánd és az udvari kamara 
szomorúan tapasztalták, hogy a jövedelem évről-évre apad s a szám-
adások vagy hiányosan, vagy egyáltalán nem is érkeznek be. 

A magyar kamaránál leírhatatlan rendetlenség kapóit lábra. Refor-
málni kell a kamarát, ezt hangoztatja folytonosan a bécsi udvari 
kamara.1) Az 1560 október 24-én kelt leirata2) élénk színekkel festi 
ezeket az állapotokat. 

' ) Udvari kamarai levéltár Bécsben: Ilung. fase. 14,340. Die Unordentliche 
Handlung der hungrischer Kammer. Fölcmliti a többi közt azt is, hogy l'eroghi 
Albert pécsi prépost a magyar kamara elnöke, szolgáját föharminczadossá telte 
Pozsonyban. A kamara pecsétjét gyakran sa já t lakásán tart ja, semmiféle rendes 
számadást soha nem vezet. 

Érdemes megemlítenünk, hogy a magyar bányakamaránál som voltak rendben 
a dolgok. Ferdinánd s az udvari kamara többször panaszkodik a jövedelem érthe-
tetlen apadása miatt. A panasznak volt is alapja. A kamaragróf számadása szerint 
1553-ban az összes bevétel 392,054 frt 5 krra rúgo t t ; a következő évben ez 380,913 
forintra olvadt le. 1555-ben már csak 375,019 frt 17 kr volt a bevétel. U. o. Ilung. 
fase. 14342. 

2) U. ott. fase. 14346. 1560. okt. 24. 

Gazdaságii)! lénolmi Szemle 1899. 
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Ö felsége — úgymond — régóta hallja, hogy a magyar kamarai 
hivatalban semmiféle rend, semmi hivatalos óra nincsen. Mindenki tetszése 
szerint megy a hová akar, s távol marad addig, a meddig tetszik. E 
miatt számtalan jelentékeny ügy feledésbe megy; a hátralék napról-
napra halmozódik, a számadások összezavarva hevernek. A világos 
utasítások ellenére, nem a perceptor, hanem az elnök veszi fel a pén-
zeket Pozsonyban és Bécsben. így tesznek a tanácsosok is. Fizetésüket 
valamennyien idő előtt fölveszik, sokan jelentékeny összegeket vesznek 
kölcsön a harminczadosoktól s adósak maradnak mindenkorra. Ö felsége 
minden fontos rendeletére, kérjen bár a végvárak javítására, a katonák 
fizetésére, vagy bármi másra, azt feleli a kamara elnöke, a mit minap 
a király által odaküldött váczi püspöknek : hogy „ha ö felsége tiz meg-
hagyást küld is ide, ha akármilyen fontos is az ügy, még ha Budát 50 
forintért visszaválthatnánk is, pénzt nem adhatunk" ! 

A magyar kamara ezekre azzal védekezett, hogy az a sok ren-
detlenség és hátralék nem is csoda, hiszen olyan kevesen vannak, hogy 
Iehotetlen a folyó ügyeket elvégezniök. S még ez a kevés ember sem 
élhet hivatalának; mert hol egyiket, hol másikat küldi ki ő felsége 
királyi biztosként. S gyakran megesik, hogy egyetlen tanácsos sincs 
a hivatalában. Mostanában is Zermegh János számvevőmestert a 
Podmaniczky javak ügyében küldték ki. Francisci Tamás a harmin-
czadok főfelügyelője Tordu Zsigmonddal és Hohenwarterrel a bányák 
megvizsgálására ment. Mossóczy László kamarai perceptor a tinnini 
püspökkel királyi parancsra Kassára sietett. Hát ki végezze ilyenkor a 
teendőket, hogy felelhessen meg a kamara a kívánalmaknak, mikor 
senki sincs a tanácsosok közül Pozsonyban ? 

Ez a válasz azonban nem elégítvén ki ö felségét és az udvari 
kamarát, királyi biztosok küldettek Pozsonyba a magyar kamara szám-
adásainak és ügyeinek megvizsgálására.1) A biztosok csak az elnököt, 
Hosszútóthy György titoknokot és Zermegh Jánost találták Pozsonyban ; 
a többiek mint biztosok távol voltak. A megejtett vizsgálat hihetetlen 
rendetlenséget talált a kamaránál. De a hiányok s rendetlenségek jórészt 
régibb keletűek voltak. A számadások szerint a biztosoknak az előző 
évről 12,618 frt készpénzt kellett volna találniok Mossóczy László 
perceptornál. A kamaránál azonban csak 300 frt készpénzt találtak. 
Midőn kérdezték, hol van a többi pénz, azt a feleletet kapták, hogy 
azt az 1560-i számadásba vették föl. Erre az 1560-i számadásokat 
követelték ; ezeknek azonban hire sem volt. „Más választ ennél — irják 

>) Udv. kara. levélt. Hung. fase. 14340. „Instruction für die Commissarien 
welche zu Reformierung der Kammer und des ganzen Wesens in Hungarn verordnet 
sind". 1560. jül. 27. 
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a biztosok — nem tudtunk kapni." Majd a régebbi számadásokat kíván-
ták elő. Jó ideig keresték ezeket a kamarás urak, de bizony nem találtak 
rá a páratlan rendetlenségben. Három év bevételeiről tehát lehetetlenség 
volt biztos adatokat szerezni.1) A biztosok csak annyit tudtak kisütni, 
hogy a magyar kamara alá tartozó harminczadosok hátraléka 1558-ban 
35,893 frt 8 6 V 2 krra rúgott. A király megbízottai látván ezen elszomorító 
állapotokat, kemónven megdorgálták Zermegh Jánost és társait.2) Ezek 
azonban azt felelték, hogy nem az ő dolguk a számadások őrizése. 
Zermegh meg azzal állt elő, hogy ö már kineveztetése alkalmával 
vonakodott hivatalát elfogadni ; mert semmit sem ért ahhoz, aztán meg 
szemei is gyöngék ; de mégis reáeröszakolták. 

A vizsgálat megeste után a biztosok azt ajánlották ő felségének, 
hogy fogassa cl a seemptzi, sellyei, vág-ujhelyi és galgúczi harminczado-
sokat az ellenőrökkel együtt. Valamennyit külön zárkába csukassa a 
pozsonyi várban, hogy ne érintkezhessenek egymással s igérje meg 
nekik, hogy szabadon bocsáttatja azt, a ki legelsőnek mindent bevall. 
Igy tán meg lehetne tudni, mennyiben értett velük egyet a kamara a 
nagymérvű csalásokban. 

A nagymérvű csalás, melyekről itt szó esett, évek során át folyt. 
A harminczadosok összejátszottak a kereskedőkkel ; a kamarától sik-
kasztott harminczadczédulákat adtak nekik s igy a kincstárt évenkint 
nagy összegekkel csalták meg. Ezer és ezer marhát hajtottak igy ki az 
országból, mig végre a bécsi handgráf rájött a csalásra. A vizsgálat 
kiderítette, hogy a sédák sikkasztása a kamaránál történt, azaz a sik-
kasztó a magyar kamara hivatalnokai között rejtőzött; de hogy ki, vagy 
kik voltak a tettesek, arra nem tudtak rájönni. E titok földerítése, de 
meg a harminczadosok egyéb csalásainak leleplezése czéljából is a 
királyi biztosok elfogatták a gyanúban álló említett harminczadosokat s 
elindultak, hogy az összes harmincz adókat megvizsgálják s hogy a keres-
kedőket kihallgassák. 

Bornemisza Pál erdélyi püspök, Thurzó Ferencz, Torda Zsigmond 
és Puchler Lénárd voltak a bizottság tagjai. Először a Pozsonyban 
elfogott harminczadosokat vallatták. Hiábavaló fáradság volt! Az elfo-
gottak, bár ütötték, kínozták, éheztették s kínpadra húzatták őket, 

' ) Amit megtaláltak, azon sem tudtak eligazodni. „Cum vero — jelentik a 
biztosok — res esset multiplex tanquam confusa, ut nec princípium, nec finis, nec 
aliqua series adpareret, nihil denique unum alteri cohaereret et pleraque desi-
derarentur" etc. 

2) A biztosok jelentésében 1560. júl. 29-én. „Commemoratimi in genere 
cum admiratione, quod rationes superiorum temporum sic reiiciant, quasi pertinerent 
ad principem Turcarum". 

1 8 * 
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semmit sem vallottak. Tiltakoztak elfogatásuk ellen s azt kívánták, hogy 
mint nemes embereket, a törvény szerint Ítéljék meg. Az állhatatos 
tagadás daczára a királyi biztosok megállapították, hogy Sáfár János, 
Palásti Márton, Stockei Erasmus és Korosy Zsigmond voltak a föbünösök. 

A harminczadosok megkínzása után a királyi biztosok bizonyos 
Bálint nevü deákot szerettek volna kihallgatni, mert ö tudott legtöbbet 
a sédák sikkasztásáról. Bálint deák azonban már jó eleve biztos helyre 
menekült. Thurzó tehát „salvus conductust" állíttatott ki számára s 
álszin alatt Árvába igyekezett öt csalni. Bálint deák azonban nem ment 
rá a lépre. 

Erre a biztosok Szemptzre mentek. Az itteni harminczados, Sáfár 
János volt éltető lelke és mozgatója az egész bűnös kezelésnek. 
Jó lábon élt a kereskedőkkel ; számadásai telve voltak csalással ; ren-
geteg hátralékot mutatott ki s még azt is adósságnak tüntette fel, a mit 
már régen kifizettek. A biztosok, bár alig akadt ember, a ki a harmin-
czados ellen vallott, bebizonyitottnak vették, hogy Sáfár több ezer 
marhát bocsátott el hamis sédával. A koronatanú, Fejérvári Márton, 
noha mindent tudott s ígérte, hogy megjelenik a kihallgatáson, rászedte 
a biztosokat és megszökött. 

A kiküldött bizottság Bécsé faluba is benézett. A község lakói 
mind nemesek s egytöl-egyig marhakereskedök voltak. A harminczadosok 
csalásairól mit sem árultak el. Se jó szóval, se fenyegetéssel nem lehe-
tett tőlük kicsikarni semmit. 

A biztosok erre Nagyszombatba mentek. A harminczad-hivatalnál 
egy lelket sem találtak ; az utakat senki sem őrizte : mehetett mindenki 
áruival arra, a merre akart. Maga a harminczados : Kiss Péter járt jó 
példával elöl s kereskedelmi ügyekben Morvába utazott. Helyettese az 
esztergomi érsek ügyvédje volt. Ezt az öreg embert a biztosok lohu-
zatták s keményen megbotoztatták. A hivatalos iratok átvizsgálása s 
néhány tanú kihallgatása révén kitűnt, hogy a nagyszombati harmin-
czados a kereskedelmi utakat nem örizteli, összejátszik a kereskedőkkel ; 
maga is kereskedik; a városban a leggazdagabb polgár; két boltja s 
több háza van. A biztosok a kereskedőket itt sem hallgathatták ki, 
mivel valamennyien távol voltak; ki Morvában, ki az ebersdorfi \àsáron 
járt. Tehát a városi birót bízták meg kihallgatásukkal. A biró azonban 
egy lépést sem tett az ügyben. Erre a király nevében újra és szigorúan 
meghagyták a városi tanácsnak, hogy a kereskedőket hallgassa ki s a 
vallomásokat adja át a biztosoknak. Most már bekukkantott az egyik 
városi tanácsos a biztosoknál s kijelenté, hogy a kereskedők vallatása 
immár megesett, mivel azonban a városnak nótáriusa nincsen, a vallo-
másokat nem Írhatták le; majd később elküldik Pozsonyba. így állván 
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a dolog, a biztosok a nagyszombati kereskedőkről csak annyit tudtak 
meg, hogy Hartyányi Imre, Irsaszeghi Máté, Kádas Fülöp, Fekete Imre, 
Somogyi János és Kozma Mátyás köztük a leggazdagabbak ; jobbára 
Bécsben vannak, vagy a Tiszántúl járnak „marhagyüjtósben". 

Nagyszombatból Galgóczra mentek az urak. Itt is vallatták, nyag-
gatták a kereskedőket és a polgárokat, de semmit tőlük meg nem tud-
hattak. Már előre sokan figyelmeztették a jó embereket, hogy saját 
érdekükben el ne áruljanak semmit. 

A biztosok ugyanígy jártak Vág-Ujhelyen is. Hiába volt minden 
fogás és fáradság, a polgárok és a kereskedők semmit som 
árultak el. Valóságos összeesküvés ez — irják a biztosok — semmiről 
sem akarnak tudni, pedig mindent tudnak, hisz valamennyien kereskedők 
s a Irródi nagy kereskedelmi vállalatokban részesek. A nagy marha" 
kereskedők feje : Barátiig Ágoston, ő azonban Bródban tartózkodik, csak 
a marháit tartja az újhelyieknél. Jó lenne öt Bródban kihallgattalni-
Mikor ez marháit hajtatja, bemegy a harminczadoshoz s miután meg-
alkudott vele, tovább hajtatja falkáit Morva felé, de nem a királyi 
utakon, hanem az erdőkön át. így tesznek a többi kereskedők is ; vala-
mennyi az erdőkön át megy; a királyi közutak elhagyottak s néptelenek. 

A szakolczai harminczad megvizsgálása után a biztosok Sasvárra 
értek. Mindkét helyen gyalázatos állapotokat találtak. Sasváron sem a 
harminczadost, sem az ellenőrt nem találták a községben. Szakolczán 
Bornemissza Mátyás harminczadosnak 5 lótartásra járt ki a pénz, de 
egyetlen becsületes lovat sem tartott. A vizsgálat hirére kölcsönözte ki 
azt a gebét is, a melyre a biztosok az ellenőrt felültették. A szegény 
gebe azonban majdhogy össze nem rogyott alatta. Egyébként — irják 
a biztosok — a harminczad hivatalnokai igen jól élnek, pompásan 
öltözködnek, de az utakkal mit sem törődnek. A szakolczai liarmin-
czados egyúttal a kamaraelnök gazdatisztje ; van szépen restantiája, de 
a saját pőrére 200 frtot költött. Különben azt vallotta, hogy a főurak 
közül : Czobor Imre, Bévay Mihály, Loránth Miklós, Sárkány Orsolya, 
özv. Bakics Margit Németorszáyból évenkint 300 hordó bort hoznak be 
harminczadmentesen. László király bizonyos privilégiuma alapján teszik 
ezt. A privilégiumot azonban eddig senki sem látta. Szekula falu rácz 
lakói is ugyanezt a jogot vindikálják maguknak. Kopcsányban, más 
falvakban, a Morva folyó mellett nagy tömegben legelnek a marhák s 
eladják a morváknak harminczad fizetése nélkül. Befognak a szekérbe 
6—8 ökröt, rávetnek egy kis zabot, mondván, hogy azt viszik eladni ; 
aztán nyolez ökör helyett kettővel térnek vissza. Jaj a harminczados-
nak, ha utjokat meri állni. Baloy Péter volt harminczadost saját házában 
halálosan megsebesítették. 
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A biztosok Szakolczáról Bródba akartak menni, mert ott sok nagy-
kereskedő lakott, köztük számos magyar. Ide menekültek Baráthy 
Ágoston, Mezey Eerencz, Somody Lőrincz, meg mások is a vizsgálat 
elől. Mivel azonban épp ekkor vásár ideje volt s a kereskedők távoztak 
Bródból, a biztosok Trencsénbe mentek. A birót, a ki nem utolsó keres-
kedő volt a vidéken, nem találták otthon. A harminczados is távol volt 
a kereskedőkkel együtt, valamint Vizlceleti Balázs, akit tanukónt akartak 
kihallgatni. A kihallgatást tehát a várkapitányra és a városi tanácsra 
bizták s öle maguk Illavára mentek. Az itteni harminczados, WersanszJcy 
Mihály betegnek tettette magát s ágyban feküdt. Ravasz és furfangos 
ember — irják róla a biztosok. Az ellenőr, ki azelőtt a kamaraelnök 
szakácsa volt, egy szót sem értett latinul. Szerencse, hogy a vidéken 
nem volt nagy a kereskedés, igy nagyobb csalás sem igen eshetett itt. 

A puchói főharminczad, mely egykor nagy jövedelmet hajtott s 
melynek Bellus községben fiókja volt, most (1560) igen csekély hasznot 
hozott. Simonfy Gáspár harminczados és Világi Benedek ellenőr ellen 
a lakók mit sem vallottak a biztosok előtt. 

Puchónál fontosabb harminczad volt a zsolnai. Rendkívül keresett, 
népes kereskedelmi ut vezet innét — irják a biztosok — Sziléziába és 
Morvába. Posztót, gyapjút, vásznat, süvegeket, kést, komlót, sót, ólmot, 
borsot s más kisebb árut hoznak be és rezet, borokat, lovakat s ökröket 
visznek ki. A lakók egyetértvén Baranyai János harminczadossal, 
semmit sem vallottak ellene. A zsolnai harminczad Bittse és Kraszna 
fiókhavminczadokkal együtt erdős völgyben feküszik. Az ellenőrzés szinte 
lehetetlen. Azért sok függ a harminczados becsületességétől. 

Ezután a turdosini harminczad megvizsgálására került a sor. 
Turdosin mellett megy át az országút a Szepességbe, Liptóba, a bánya-
városokból meg Sziléziába és Krakkóba, onnét meg vissza a Szepességbe 
és a bányavárosokba. Ez uton hozzák be az országba a posztót, ólmot, 
sót, komlót, kést, süveget, vásznat, prémeket, ruhákat, juhászbundát stb. 
A harminczados és Balassa János tagadták, hogy ilyen árukat hoznának 
be ezen uton. E tagadás — mondják a biztosok — világos hazugság, 
mert kétségtelen, hogy Krakkóból sok mindent hoznak be. A bánya-
városok lakói gazdag emberek, pompásan öltözködnek és sokat költenek 
ruhára. A kivitel tárgya : bor, ló, marha. A bányavárosok azonban nem 
fizetnek harminczadot. Az ólomért, kamarai használatra hozatván, 
szintén nem jár harminczad. Eczet akkor visznek ki az országból, mikor 
meg van engedve a Krakkóba való szállítás. E jelentékeny forgalmi 
hely harminczadosának nincs semmiféle utasítása, sem vámtariífája. 
Azt mondja, hogy a város elégésekor elpusztult. Azóta ugyan régen 
szerezhetett volna a kamarától, de nem érezte hiányát. A biztosok 
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Schilling Frigyes harminczadostól régibb számadásait kérték. Azt felelte, 
hogy beadta a kamarának. Erre az ujabbak előmutatását kivánták. 

Ezek a harminczados szerint a szekrénybe voltak zárva; a kulcsot 
azonban elvitte a szolga Árvába. Megérkezvén a szolga, a biztosok 
felnyitották a szekrényt. Üres volt az egészen! Hire sem volt benne a 
számadásnak. 

A turdosini harminczad — irják a biztosok — magányosan áll 
Szilézia és Lengyelország mellett. Távol a havasokon tul van Késmárk, 
Zsolnát is magas hegyek választják el. A harminczadnak tehát nincs 
semmi összeköttetése a szomszéd harminczadokkal, nincs, a ki az itt 
kiadott sédákat összeszedje. A mit a harminczados kiad, azt a keres-
kedők elviszik s elvész örökre. Ez a hely tehát teljesen a harminczados 
kényének-kedvének van kitéve. Tehet, a mit akar, lophat, a mennyit 
tetszik. Igy hát valóban nincs is szüksége utasitásra, tarifiára és sédára, 
az ö becsületessége az instructiója ; ha akar, lehet tisztességes, ha 
gyönyörét leli a gazságban, nyugodtan és biztosan ellophat mindent.1) 
E harminczadhivatal különben azelőtt Árvában volt, de Thurzó Ferencz 
észszerű okokból ide tétette, hogy a határon is legyen harminczad. 

Mig a biztosok Árvában időztek, megjött Krakkóból Péter alvárnagy 
a kit Bálint deák hazacsalogatására küldtek oda. Szomorúan jelentette, 
hogy Bálint deák egy más magyarral : Pál deákkal együtt Wittembergába 
szökött. A biztosoknak tehát ismét kevesebb reményük volt, hogy u 
mosszeterjedö csalások felderitésében vezető fonálra akadjanak. 

Sellyére érvén a kiküldöttek, irtak Usaly Péternek, Újvár udvar-
birájának, rendciné bc Sellyére : Guta, Szakálos, Udvard, Naszvad, 
Tardoskcdd, Gag és Nyárhid kereskedőit, biráit s esküdtjeit, hogy az 
ö felsége kárára elkövetett csalásokra nézve felvilágosításokat adjanak. 
Mig ezek megjöttek, a sellyei elfogott harminczados szolgáit vallatták. 
De bár félholtra verették őket, semmit sem tudtak tőlük kicsikarni. 
A sellyei lakókat és a kereskedőket is kihallgatták, valamint az Usaly 
Péter feljárta községek biráit és kereskedőit, de ezek sem vallottak a 
harminczados ellen egy hangocskát sem. Pedig a csalás kézzelfogható 
volt ! A harminczados, hogy nagyobb jövedelemre tehessen szert, keve-
sebb vámmal csalogatta a kereskedőket Sellyére. Ezek aztán harminczad-
czédulával mentek innét az óvári vásárra. 

Igy aztán az osztrák kamara alatt álló magyaróvári harminczad 
jelentékeny jövedelemtől esett el. A királyi biztosok azt ajánlották, 
hogy a sellyei harminczadot ő felsége szüntesse be s a vásárzászlót 

D „Fides eius est instructio, si vult esse probus, si flagitio delectalur, tuto 
licet ei omnia usurpare et furar i" . 
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vonassa be. E harminczad ugyanis szerintük egészen fölösleges volt ; 
mert a sellyei réteken legelésző roppant számú marhát ugy is tovább 
hajtják, Pozsony, Szemptz, Nagyszombat, Galgőcz, Ujhely vagy Ovár 
felé. Sellyén csak álláshelyük van, de innét nem hajtanak ki marhát 
külföldre. 

Sellyéről Pozsonyba menvén, a királyi biztosok magukhoz hivatták 
a városbirót. A bírótól megtudták, hogy a kereskedők távol vannak, a 
lakosok meg szüretelnek. így hát a biróra és a városi tanácsra bizták 
a kereskedők kihallgatását. A tanúvallomásokat a biró hamarosan 
beszolgáltatta. De nem sok köszönet volt bennük ! A bizottság azt olvasta 
ki belőlük, hogy a városi tanács tud ugyan a csalásokról, de szánt-
szándékkal eltitkolja.1) Erre a városi tanács ujabb s kemény parancsot 
kapott, hogy Kalmár András és Imre deák nevű nagykereskedőknek 
alkalmazottját, Fejérvári Mártont, a ki a csalásokról mindent tudott, 
állítsa elő. A városi biró és Imre deák azonban megengedték, hogy 
Fejérvári szépen csöndesen fölszedje sátorfáját s biztos helyre mene-
küljön. 

A nagy vizsgálat ezzel befejeződvén, a kiküldött biztosok ö felsége 
elé terjesztették legalázatosabb véleményüket. Két dolgot kell különösen 
megfontolnunk ; — Írják a jelentésben — az első az elfogott harmin-
czadosok büntetése, a másik a harminczadok rendezése s a csalások meg-
szüntetése. Be van bizonyítva, hogy több ezer marhát csalárd uton 
hajtottak ki az országból. A stomfai és a marcheggi harminczados, 
továbbá a bécsi handgráf beszedte hamis sédák világosan hirdetik ezt. 
Maga a magyar kamara is elismeri, de meg Zermeyh János vallo-
másából is kiviláglik. De hogy ki követte el a kamaránál a sikkasztást, azt 
nem lehetett kideriteni. Talán az egyik irnok, vagy a kamara vala-
melyik tagja. 

A harminczadosok csalása is világos. Képtelenség, hogy annyi 
ezer marha kihajtása a harminczadosok tudta nélkül megeshetett. Nem 
hajthatták ugyanis ugy, hogy egyik-másik harminczadot ne érintsék. 
Bizonyos, hogy a harminczadosok a hátralékokat kiadták kamatra-, az 
úgynevezett „schaeda reducta"-kat meg beszedték a kereskedőktől. 
Hogy a fiskust megillető csempészárukkal mit tettek, nem lehetett kide-
ríteni. Homály födi a többi vétséget is. A harminczadosok semmi bünt 
sem vallanak be ; a kereskedők még kevésbbé födik fel titkos üzelmeikct, 
habár ugyancsak megszorittattak. De hát a kiknek elég bátorságuk 
voit a gazságokat elkövetniük, azok hamisan is mernek esküdni. S ezek 

!) „ut non caroat suspitionc, quin ipsi negotia intclligant et de industria 
celcnt". 
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a kereskedők nevetve teszik le a hamis hitet ; Istent, hűséget, vallást 
és becsületet sommibe sem vesznek, csak titkaikat eltakarhassák. Rejtegetik 
szépen az ökörhajtást és a sédalopást. Baj, hogy ép azokat nem lehe-
tett kihallgatni, a kik minden furfangról és csalásról tudnak. A mig 
ezeket sikerül kihallgatnunk, a harminczadosok maradjanak fogságban. 
Kihallgatandó első sorban Bálint deálc, a ki Sáfár harminczados szám-
adásait vezette s a ki Sáfár tanácsára szökött meg. Ez a Bálint azelőtt 
a legszegényebb deák volt ; most meg bővelkedik pénzben s KraJckóhan 
kamatra adja ki tőkéit. Ettől lehetne megtudnunk a gazságok és csalások 
fundamentomát. Nem kell kímélni a költséget, hogy megcsíphessék. 
Most Wittembergában van. A választófejedelemtől kell kérni kiadását. 

A másik, akit ki kell hallgatnunk, Fejérvári Márton pozsonyi 
polgár. Sok marhatőzsérnél és kereskedőnél szolgált. Mikor tavaly (1559) 
a csalások napfényre derültek, ö eltűnt. A kereskedők mindent elkö-
vetnek, hogy rejtve maradjon. Imre deák, kinél legutóbb szolgált, tudja, 
hol tartózkodik. Öt és Pozsony városát kell kényszeríteni előteremtésére. 

A harmadik személy, a kinek kihallgatása fölötte kívánatos volna, 
Mezey Ferencz morva-bródi magyar kereskedő. Azelőtt pánczélokat szál-
lított a töröknek s e miatt tilt is egy darabig ; most a harminczadosokkal 
üzérkedik s ebben neki rendkívüli gyakorlata van. Gyakran megy 
Mocsonokra, hogy ott a marhakereskedökkel szerződéseket kössön. Föl 
és le szabadon jár a törökök közt; a török tisztekkel baráti viszonyban 
van ; senki még hajaszálát sem görbíti meg ! Csak ajándékokat várnak 
tőle s ö pánczélokkal, dárdákkal s másféle fegyverekkel kedveskedik. 
A mult évben Nagybányáról egyszerre 10,000 frt értékű szinezüstöt 
hozott fel. Mikor az erdélyi püspök kérdezte öt, hová viszi e sok ezüstöt, 
tétovázva feleié, hogy a kamara tanácsosainak adta el. Gyanús volt a 
válasz; mert Bécsben folyton ezüst edényeket készíttetett s Pozsonyban 
most is több ötvös dolgozik neki. Kereskedelmi ügyekben gyakran meg-
fordul Bécsben, Pozsonyban és Nagyszombatban. Nem volna nehéz 
öt elcsípni. 

Fontos volna a vizsgálatra nézve Baráthy Ágoston morva-bródi 
nagykereskedő kihallgatása, illetőleg elfogatása is. Baráthy igen nagy 
kereskedést üz ; sok marhagulyát hajt ki folytonosan ; jó lábon s titkos 
összeköttetésben van a harminczadosokkal. Ugyanezt mondhatni Somody 
Lörincz morva-bródi nagykereskedőről is. Elfogatásuk azonban nem 
könnyű dolog ; a morva urak ugyanis nagyon kedveznek nekik, sok 
dologra szemet hunynak, mivel bőséges hasznot húznak a kereskedésből. 

Irsaszeyhi Máté nagyszombati kereskedő, aztán meg Szőcs Mihály 
kihallgatása is kívánatos volna. Ök ugyanis Guta körül 100 aranyért 
sédákat veitek, hogy az ott legelésző gulyákat harminczadmentesen 



256 . 

hajthassák ki. A 100 aranyat Bélavánj György a gyulai harminczad 
ellenőre söpörte be. 

A prágai kereskedőket, a kik az itteniekkel sürü összeköttetésben 
vannak, szintén ki kellene hallgatni. Aztán a boldogult Francisci 
Tamás kamarai tanácsos és harminczadfelügyelő iratait, melyeket az 
esztergomi káptalan hitelesített, kell beszerezni. A magyar kamara már 
eddig is beszerezhette volna az esztergomi érsektől, de nem tette, 
pedig a kereskedők és harminczadosok visszaéléséről sok bizonyiték 
van azokban. Az elfogott tanukat és harminczadosokat — irják a 
magyar biztosok — Bécsben kell kihallgatni ; ott könnyebb lesz őket 
megijeszteni s az igazságot hamarabb ki lehet belőlük csalni. Sáfár 
János harminczados kontrája Szakálosi Pál deák ártatlannak látszik. 
Szabadon lehetne őt bocsátani ; mivel megígérte, hogy Bálint deákot 
kézrekeriti. 

A csalások és visszaélések megakadályozására a biztosok a követ-
kező módot ajánlják a királynak : minden harminczadost s valamennyi 
ellenőrt el kell csapni. Egytől-cgyig megérdemlik e büntetést. Az uj 
harminczadosok és a sédák ellenörizésére két generalis perceptor legyen ; 
az egyik Bécsben, a másik Morvában. Ezeken kivül egy generalis supe-
rintendens ügyeljen a harminczadokra. Hogy több hivatalnokot nc 
kelljen alkalmazni, a generalis superintendens egyúttal a morva per-
ceptor lehetne. 

Valamennyi harminczadosnak vagyona s jó fizetése legyen. A 
harminczadczédulák pecsétjét zár alatt kell őrizni. A sédákat csak az 
egész kamara, vagy legrosszabb esetben két tanácsos jelenlétében 
legyen szabad kiállítani. A handgróf a kir. sédákat ne adja többé vissza 
a kereskedőknek. 

Minthogy az olasz kereskedők Győr mellett igen sok gulyát össze-
vesznek s Óvárt elkerülve Szlavóniába harminczad fizetése nélkül hajtják, 
Győrött fiók-harminczadot kell felállítani. Mivel a Trencsénen tul fekvő 
4 harminczad : dilava, Puchó, Zsolna és Turdosin távol és egyedül áll, 
az ellenőrzés lehetetlen, azért egy alkalmas embert kellene Besztercze-
bányán megbízni a harminczadczédulák összeszedésével. Ez az intéz-
kedés okvetlenül szükséges, mert Késmárkon át sokan jelentékeny 
mennyiségű árut visznek a bányavárosokba, óvatosan elkerülvén a 
harminczadokat. A bányavárosokba sok marhát is hajtanak a Tisza 
mellékéről, főleg mióta az itteni mészárosokat fölmentették a harminczad 
fizetésétől. A Szikszónál adolt harminczadczédulákat tehát Körmöcz-
bányán szedje be egy erre a czélra alkalmas és megbizható ember. 
Ilyen magyar megbízott Teschenben is legyen, hogy a sédákat össze-
szedje s a kivitelt Krakkó, Morva és Szilézia felé megfigyelje. A határon 
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levo 10 mértföld széles erdőt ugyanis nagyon kihasználják a kereskedők 
és a parasztok. A sédagyüjtök minden negyedévben jelentést tartoz-
zanak tenni a magyar kamarának.1) 

A király meghallgatván e hosszú jelentést, nagyjából magáévá 
tette biztosainak javaslatait. Az uj utasítások elkészítésére meg külön 
bizottságot nevezett ki. 1561. aug. 16 án jelent meg a magyar kamara 
számára készült uj utasitás „New Instruction für die hungarische 
Kammer" czim alatt.2) Ezt követte a harminczadosok részére készült uj 
idasitás, melynek elkészítésével 1561. szept. 4-én Ferdinánd a magyar 
kamarát bizta meg3) az elébe terjesztett pontozatok alapján. 

Az 1560. évi vizsgálatot4) tekinthetjük tehát a kamara és a har-
minczadok történetében az első forduló pontnak. 

') Udv. kam. levélt. Hung. fase. 14346 A je lentés nagy könyvalaku, hár tyába 
van kötve. Szóba kerülvén a felsőmagyarországi jövedelmek is, ezek közül is hasonló 
rendetlenségek nyomára jöt tek. Kisült, hogy Pestiti Ferencz egymaga kezeli a jöve-
delmeket, még ellenőrt sem tar t s három éve semmiféle számadást sem adott bc. 

2) U. ott. Hung. fase. 14347. 1561—63. 
3) U. ott. „Instruction nach welcher die Kammer in Hungarn den Dreisigern 

ihre Instructiones aufr ichten soll". 
4) Ezt a vizsgálatot részben Dr. Acsády Ignácz is méltatta „Magyarország pénz-

ügyei J. Ferdinánd uralkodása alatt" czimü munká ja 136—130. ós 144—148. lapjain. 
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SZERZŐDÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART MEGVÉTELÉRŐL 
AZ ALSÓ-AUSZTRIAI KAMARA ÁLTAL 1692-BEN. 

Zu vernemben einen ordentlichen Contract so mit ihrer kayser-
lichen Mayestät darüber erthailten allergnädigsten Consens, zwischen 
dero kayserlichen Hoff earner an einem, und dero innerösterreichischen 
Cammer änderten Thails wegen Überlassung und Verkauffung der Graff 
Zrinischen und Fr angepanischen Meer- undt theils croatischen Guetter 
aufgerichtet und geschlossen worden ist. 

1. Haben höchsternent ihro kayserlichen Mayestät auf den ihro 
beschehenen unterthenigsten Vortrag allergnädigist resolvieret, das die 
sambentliche Graff' Zrinische und Frangepanische an dem Adriatischen 
Meer situierte Guetter, welche sowohl durch dero königlichen Fiscum 
nach Anno 1670. eingezogen und nachgehendts dem Freyherrn von 
Rigoni in Bestandt verlassen worden, als auch durch zeitliches Able-
ben Weyland Herrn Graffen Adam von Zrin, tarnquam ultimi deficieutis 
ex caducitate et defectu seminis besagt dero Fisco weiters haimbge-
fahlen seindt, benantlichen Buccari, Grobnich, Loque, Gerova, Brod, 
Chabar, Novi, Bukarizza, Hrelin, Drittenich, Grisana, Bribir und Lieh 
mit beeden in Croatien gelegenen Güettern, Ozail und Ribnich, ad 
praesentes necessitates publicas und zu etwelchem Behueffe der ab-
habenden, schwären Kricgsauszgaben wider dem Erbfeindt und sonder-
lich zu Erhaltung und Beschüzung des Königreichs Hungarn gegen die 
demselben, von dortenher abermahlen antrachende grosse Geföhrlich-
kheiten, wie zumahlen auch der ex administratione sothaner Güetter 
von der inner österreichischen-Cammer, vorderist der vorhabenden da-
selbstigen Salzeinrichtung, verhüllender mehrern Ertragnus und Nuzlich-
keiten willen, deroselben vor anderen sich angegebenen frembden 
Kauffern verkhauft undt überlasszen werden sollen ; gstaldtsamb dan 
auch ihro Inner österreichischen-Cammer ermelte unierte fiscalische Meer-
güetter mit allen dabin gehörigen Appcrtinentien, Praerogativen, Regalien, 
Nuzungen, Rechten undt Gerechtigkeiten, Schlössern, Vesstungen, 
Zeügheüsern, Rüsteamern, grossen und kleinen Geschüzen, Munition 
und allen anderen Armaturen, Gewöhr, Waffen und Rüsstungen, wie 
auch Statt, Marckhten, Dörffern, Territorien und allen darin gesessenen 
undt bewahrten Unterthanen, edlen und unedlen Leith, was Standts 
oder Condition die seyn, oder genandt werden mögen, Hoch- und 
Schwarzwöldern, Zinnsungen, Renthen und gemainen Anlaagen, Robothcn, 
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Wcingartten, Forsten, Jagten, Ackhern, Zehenten, Bergrechten, Hämmern, 
Mihlen, Wassern, Meerposten, Fischereyen, Maithen, erfundenen und 
unerfundenen Bergwurkhen, Täzen und allen andern aida benant und 
unbenanten, besuchten und unbesuchten Zuegehörungen, neben denen 
geistlichen und weltlichen Lehenschaften, und den völligen jure advo-
catiae et patronatus, seu praesentandi über alle in gedachten Meer-
und croatischcn Güettern gelegen, oder sonsten dahin gehörigen beneficia 
curata et non curata, ohne Ausnamb, allermassen es vormahls oft-
gedachte Graffen von Zrin und Frangepani und nachgehendts der 
khönigliche Fiscus innengehaht und tegerrime (?) genossen, oder innen-
haben und geniessen könen, nichts darvon ausgenohmben, in Craft 
dises Contracts, cum omni onere et honore, gönzlichen obgetretten und 
mit nachgesetzten conditionibus, iure perennali käufflichen überlasszcn 
werden. 

2. Ingleichen sollen ihro innerösterreichischen Camer alle und jede 
bey dennen Güettern sich befindende Mobilien, das Mayerschaftsvieh, 
roche Ärtz und Grolo, auch was sonsten unter Grolo gerechnet wirdt, 
sambt dennen Köln und geschlagonen Holz in Waldt und Berg, wie 
auch die sogonante Masseria, oder der Arbeithsleüth, Werckhzeüg und 
andere Utensilien, bey dennen Chaharischen Eysenhämbern, alsvüll 
nemblichen der Freyherr von Rigoni von gedachten Efetten und Uten-
silien bey angetrettenen Bestandt, lauth Inventarli empfangen, und bey 
seine Abtrettung widerumben in natura zu undterlassen hat, gegen 
Aufriebt und Ferttigung ab utrinque eines ordentlichen Inventarli ohne 
weitterer Ablassung oder Bezahlung in Händen verbleiben ; wie mit 
weniger diejenige effettus sealae, so ermelter Freyherr von Rigoni pro 
16618 Gulden 25 kr. 1 d. von dem Fisco paar an sich gelöst und 
vigore contractus, in dem mit ihme hierüber verglichenen Werth, und 
specifice benenten Sorten, hiewiderumb zu hindterlassen schuldig, ohne 
weithere Guetmachung überlassen werden, und unter dem hernach 
benennten Khauffschilling der 500,000 Gulden dergestalten verstandten 
seyn, dass sie innerösterreichische Camer in casum rclrovenditionis obbe-
sagten Mobilien und MayrschaiTtsnothwendigkheiten, wie auch andere 
taugliche auf 16,618 Gulden sich belauffende effect us sealae der kayser-
lichen Hoff-Cammer gleichfals gratis und ohne alle Ablösung oder 
Bezahlung widerumb abtretten und undterlassen solle. 

3. Anbelangend die Ausständt der Unterhannen, werden der 
inner österreichischen Camer mit dem Quanto, wie solches der kayser-
liche Hoff-Camer von oftberührten arendatario, Freiherr von Rigoni, 
vigore contractus zu übernemben sich verglichen hat, aus obverstan-
dener Ursach, und von darumben ebenmőssig gratis zu übergehen sein, 
sintemahlen von dennenselben wegen wisszentlicher Armueth der Undter-
thanen ohne deme fast nichts einzubringen ist. 

4. Sollen die Urharia, Register, Inventaria, Sendt- und Gcldbücher, 
alle und neue Schäzungen, com missarische Relationes und Beschrei-
bungen ermelter Güetter und Unterthannen, Privilegia und Gränizver-
träg, und all andere zu ermelten Güettern gehörige schrifftliche Notturften 
und Documenta, so sich de praesonti bey der kayserlichen Hoff- und, 
hungarischen Camer, der verwiltibten Frauen Gräffm von Zrin, des 
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Barons à Rigoni et Androche, oder anderes Handten (von welchen sie 
solche abzufordern) befinden, oder auch khönftig zu dero Handten 
khomben möchten, nichts darvon ausgenomben, gegen behörige Recog-
nition originaliter extradiert und ausgohendiger werden. 

5. Wofehrn auch über kurz oder lang nach andern Apperlinenlien 
an Gülden, Regalien und dergleichen sich horvorthätten, welche vorhin 
zu crmelten fiscalischen Güettem gehörig gewest, dermahlcn aber ueber-
handt oder verschlagen sein möchten, sollen derley Appertinenticn, 
wie die imer Nahmben haben mögen, ihro innerösterreichischen Cammer 
ohne weiterer Addition an dem Kaufschilling eingeraumbet und über-
lassen werden ; dieselbe auch befuegt sein, die Güetter, Grundstuckh, 
Zchcndt, Weingärtten und alle andere Gilden, welche vorhin von mehr-
gedachten fiscalischen Güettern hinwogkhomben, undt sub certa summa 
verhypotheciert oder abalieniert wordten seint, gegen Erlegung der auf 
solchcn Güettern haftenden Summa und billichen Guetmachung deren 
etwo von dennen Possessoribus vorgekherden nuzlich oder nothwendi-
gen Meliorationen widerumb zu recuperieren und einzuziehen, jedoch 
mit disem Absaz und Bescheidenheit, das jene Possessores, welche das 
jus perennale über die ihnen verkaufte Gülden legitime überkhomben, 
wider Recht und Billigkheit nit beschwährct, noch ohne Ursach angefoch-
ten werden sollen. 

6. Solle die innerösterreichische Camer durch die kayserliche Hoff-
und khönigliche hungarische Camer boy disen ihro käufflich überlassen-
den Güettern legaliter undt eräftigist beschizet und evincieret, «auch 
wider alle darauf stellende Ansprich, von welchen solche imer besche-
chcn mächten, schadlos gehalten, und in Sachen, so Grundt und Boden, 
wie auch die Jura und Praerogaliva diser Güetter, alsweith mann 
nemblichen deren berechtigt is, anlanget, durch den direetorem causarum 
regalium vertretten werden. 

7. Dahingegen und pro vorspricht die innerösterreichische Camer 
vor ofterwehnt specifice benande Güetter mit allen dahin gehörigen 
Appertinenticn, Recht und Gercchtigkheiten, allermasszen solche die 
Graffen von Zrin und Frangepani von altershero und nachgehandts 
respective der königliche Fiscns und der verstorbene Herr Graff Adam 
von Zrin legitime possediert und genossen, oder rechtmössig hätten 
genniesszen können, zu einen Kaufschilling 500,000 Gulden reinisch 
dergestalden zu erlegen, das ad modernus urgentias bcllicas gleich 
nach erfolgenden kayserlichon allergnödigsten Ratification und Posscss-
nembung der völlig, oder wenigist die Helffte sothaner Güetter von 
100,000 bis 120,000 Gulden gegen genuegsamber Quittung abgefüehret, 
der Überrest aber nach völliger Übergaab und Tradition erstgemelten 
Güetters (welche vor Ausgang des negsteintrettenden Mannadts May 
zu geschehen und crmelter innerösterreichischen Camer a dato des ersten 
Junii instehenden Jahrs der völliger Genuss zu überlassen) ebenfahls 
zu Handten gedachter kayscrlichen H off cam er, oder jener Partheyen, 
welche sie darauf anweisen wierdet, paar oder wie sye sich mit dennen-
selben ohne weitteren Entgelt der kayscrlichen Hoffcamer wierdet ver-
gleichen khönnen, entrichtet und bezahlet werden solle. 

8. Zum Fahl auch die innerösterreichisehe Camer diese Güetter 
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über kurz oder lang widerumben von sich geben, und veralieniren 
wolte, eo in casu, solle der kayserliche Hoffcamer die Praeemption vor 
allen anderen jederzeith gebüehren, und solche Güetter ihro kayserli-
chen Hoff- und khöniylich hungarischen Cammer angefailt; jedoch umb 
kein hőchere Summa als obige 500,000 Gulden (wofehrn sie selbige 
Güetter verlangte,) zurückgelassen, und die immittels vorkherende 
nuzliche und erweisliche Meliorationes ihro inner österreichischen Cammer 
absonderlich guetgemachet, wie zumahlen die etwo wider bessers Ver-
hoffen inzwischen erfolgende deteriorationes bey dem ZurucÀhkhauff 
von dem Quanto der 500,000 Gulden abgezogen, und innenhehalten 
werden, worbey <auch disses abgeredet und beschlossen worden, das 
die khayserliche Hoff- und khöniylich hungarische Camer nach beschc-
henen solcher Anfaillung dero cathegorische Erclőrung innerhalb Jahr 
und Tag so gewiss schriftlich von sieh geben, als im widrigen die 
inneröstcrreichische Camer auf disen Punct weitter nicht gebunden, son-
dern frei sein solle, den Khauff mit einen anderen ihro k.ayserlichen 
Majestät beliebigen Khauffer, jedoch cum eodem pacto retrovenditionis 
zu schliesscn. 

9. Damit aber disen pacto retrovenditionis nit praeiudicieret werde, 
als wiill mann sich an Seithen der kayserlichen Hoff- und hungarischen 
Camer dahin verschen haben, dass sye innerösterreichische Camer die 
jurisdictionem maris und die Frequentierung der kayserlichen Meerporten 
cum libera navigatione vor ihro kayserlichen Mayestät erhalten, die 
Waldung nicht aböeden, oder wider den bisherigen Gebrauch und 
Gewohnheit auszhackhen lässzen, weniger boy denen Scalis zu Buccari 
und Buckarizza das Comercium fals worinen die mehreste Erthragnus 
dieser Güetter bestehet) hemmen, oder völlig nacher Fiume und Triest 
ziechen, sondern selbiges sogestaldton einrichten lassen werde, das 
darbey beedenseiths Inwohner und Unterthanen heüszlich bestehen, 
und unclaghaft gehalten werden mögen. 

10. So ist auch die käufiliche Überlassung der innerösterreichi-
schen Camer dieser Zrinischen und Frange,panischen Guetter nicht dahin 
zu verstehen und zu extendieren, gleich als ob mann solche quod 
iusterritoriale von dem königreich Croatien hierdurch absondern und 
dennen innerösterreichischen Landten incorporieren wolte, sondern es 
sollen dieselbe erstgedachtcn Khönigreich Croatien, wie ab antiquo 
einverleibt verbleiben, und bey ihren rechtmössigen limitibus und 
confiniis erhalten, auch dennen conslitutionibus et legibus regni gc-
möss (insoweith sie durch die von dennen Khönigen in Hungarn, dennen 
vormahligen Inhabern und Besizern dieser Güetter forderist denen Frange-
panen und Graffen Zrin ertheillt auch hergebracht, und ersessene Privi-
legia davon nicht eximiert sohlt) regiert und administriert werden. 

11. Nechst disem wicrdel die innerösterreichische Camer auch das-
jenige Quantum, so in Gelt, Wein und andern Effetten, von denen ihro 
überlassenden fscalischer Gűettern, thcils ex fundationo, theils auch 
per modum eleemosynae dennen patrihus capucinis zu Fiume, Franciscanere 
zu Tersat, und anderen benachbarten Clöstern von altershero alljahrlich 
geraihet worden, dcnnenselben auch fdirohin, nach der ihro hinneröster-
reichiscen Canum zuegcstellen, geferlliglen Verzeichnus zuraichen. 
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12. Nicht weniger mit dennen jezigen Arendatariis und respective 
Pfandtinhabern vüllbesagter Fiscalischen Güettern wegen der Wahren 
und Eltelten, so sich bey ihrer Abtrettung bey dennen Scalis befinden 
möchten, der Billiehkheit nach vergleichen, und ihnen solche entweders 
abzulösen, oder da sye sich des Werkhs halber nicht vergleichen 
könten, zuezulassen haben, das dieselbe solche Effetten nach Belieben 
verkhaulfen oder weiters transportiren mögen, alles gethreülich und 
ohne Geföhrde. 

Und seint dises Kauílscontraets 3 gleichlaudenthe Exemplaria auf-
gerichtet, durch ihre kayserliche Mayestät allergnödigist ratiiieiert und 
hievon eines der kayserlichen Hoff- und das andere der königlich 
hunyarischen Camer, als Verkhauffern, das dritte aber der inneröster-
reichischen Camer als Kauffern unter der sambentlichen Ferttigung 
zuegestöllet worden. Gesehen Wienn, den 26. Apriliis, Anno 1692. 
Wolff Ander, Graff von Ursin und Rosenberg (L. S.) Seyfridt Chris-
toph Breiner. (L. S.) Jakob Ander, Graff und Herr von Prandeyss (L. S.) 
Ghristophorus Antonius Erdödi (L. S.) Georgias Horváth Kissevith, liber 
baro de Lomnicza (L. S.) Francisais Melchior a Gans, liber baro in 
Birckenhorn (L. S.) Franz Adam, Graff von Dietrichstain (L. S.) Victor 
Jacob, Graff von und zu Prandtegg (L. S.) Maximilian, Graff von 
Gäller. (L. S.) 

Hivatalos másolata az Orsz. Levéltár 1741. évi országgyűlési iratai közt az 
575—587. lapon. 

ERDÉLYI FEJEDELMI UTASÍTÁS A BALÁZSFALVI UDVARBÍRÓ 
RÉSZÉRE 1670-BÖL. 

Instructio pro egregio Joanne Fábián de Borberek, provisore nostro 
Balasfalviensi, die et anno infra noiatis extradata. 

1. Tisztinek beállásakor reversálist adván az mi kezünkhöz minden-
nemű bonumokat, udvarházunknál levő accidentiákkal : intventáriumba, 
az jószágot peniglen urbáriumba vétetvén, hasznosan aszerént conti-
nuálja tisztit., hogy reversálisát meg ne sértse, az jószágot is a mi dolgunk 
kivül más onussal no onerálja, fizetésért, se seminemű respectusért az 
szolgálattól ne is immunitálja; az inventátoroknak pecsétek és sublcrip-
tiójok alatt vegye kezéhez, mind az invontáriumot, mind az urbáriumot 
magánál eggyet megtartván; ugyan pecsét alatt minekünk is eggyet, 
hasonlót küldjön. 

2. Maga mellé rationistát, kulcsárt, akármi rendbeli szolgákat is, 
maga fejétől ne tegyen, mert az olyonokat magunk szoktunk állatni, s 
rendelni, darahantokon és ispánokon kivül, melyeket maga tehet praefec-
tusunk akaratjából, majorbirót penig se csürbirót no tegyen, se tartson. 
Darabantokat penig, ne az jobbágyoknak gazdagából, se az igen szegé-
nyéből, hanem az középrendüböl, kiváltképpen ökreileneket tegyen. 

3. Mindenkor minek ideje lészen, ahhoz lásson szorgalmatoson; 
úgymint tavaszszal kelvén : tavasz-buzát, zabot, tönkelyt, borsót, lencsét, 
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halót, árpát, kölest, hariskát kender- és lenmagot (ezt két izben szokták 
vetni, kinek szalmáját megcsinálni szokták hóvizen, kinek csak magva 
hasznát veszik későbben) jó idején és alkalmatos időben vettessen, 
annyit penig azokban, mennyit boldog időben ott szoktak volt vettetni. 
Ugyanakkor az szőlő karózásán, homlításán, hajtásán, megkapáltatásán, 
azután minden mivének rend szerént való megművelésén rajta légyen. 
Ugyan petreselyem-, vereshagyma-, murok-, répa-, retek-, palánt- és 
saláta -magokat, palántot, vereshagymát, magyaré hagymát, foghagymát, 
magnak valókat is, nemkülönben pctreselymet, murkot, répát, retket és 
káposztát is, similiter bőven ültessen, annyira valót, hogy az mi kony-
hánkat bőséggel is tarthassa. Valami leguminákat az föld szokott 
teremni, pénzen azt ne vegyen és ne vétessen, mert nem acceptáltatik 
ráliójában, ugy és annyira ökonomuskadjék s industriálkadjék. 

4. Ugyan tavaszra kelvén szokott terminusokon, mindenütt az 
kaszáló-réteket, vetéseket megtilalmazza, az erdőket is hasonlóképpen, 
hogy azokból is káronk ne következzék, mert alioquin nehéz animad-
versiónkat fogja vonni gondvisoletlenségeért. 

5. Isten az nyári iidőt elhozván jó idején korán az ugaroltatáshoz 
hozzáfogjon s fogassan, annak köoertetésén nemkülönben az kaszáitatáson 
rajta legyen, azután az aratáson s hehordatáson szép tiszta időben, 
ideje korán, magnak való búzát csípeltessen és mindenféle vetéseknek 
betakarításán; úgy alkalmaztatván magát penig, hogy háramszari szán-
tásokban az őszi vetést, úgymint : őszi búzát, árpát, rozsot, alakért, ad 
primum Octobris mind elvettesse és végeztesse is; melyeknek küböl-
számirul, az hites és jó lelkiismeretű bíráktól vegyen igen hiteles 
testimonialisakat, az üdőnek mivoltán, kiváltképpen derék nyári dolognak 
idején, az mi dolgokra kihajtsa, és mikor azt alkalmasint végezik, 
magaknak is napat és szabadságot adjon, hogy magaknak is kaphassa-
nak, és igy magale is öröinesbben hozzálátnak az mi dolgainkhoz. 

6. Mindenféle dézmát igazán, kedvezés, adományozás, atyafiság, 
félelem, személyválogatás és barátság nélkül exigáltasson, minden ren-
deken, melynek számáról is testimoniálisa és partiale regestruma legyen 
rátiója mellett. Idejében az juh- ós háráng-dézmát maga vigye végben, 
azokon kivül való mindenféle dézmáknak, alkalmatosságát mi tőlünk 
várja és értse. Az jobbágyoknak kinek mennyi juha és báránya vagyon, 
nagy vigyázása légyen, mert néha az dézmálás elölt is elrejtik, ezért 
az dézmálás után is czirkáltassa meg kinek-kinek juhait, az dézmáláskor 
adott ezedulát előkérvén, és ha kit hamisságban talál, minekünk adja 
értésünkre. 

7. Az mustot annakidejében mind majorság-szőlők termését begyüjtvén, 
mind penig az jószágban bor-dézmát igazán exigálván, a Szent-Márton 
adója és szolgálatbeli borral eggyütt, azakat tiszta, szép, szagtalan 
hordókban töltvén, arról legyen igaz testimoniálisa és partiálisa, rátiója 
mellett. 

8. Az keze alatt levő ménesekre és azoknak szaparadásokra szor-
galmatos gondja légyen ; azokat szerin felirja s azokrul minekünk is 
gyakorta cxlraclust küldjön; ha valamelyik közülök megbetegedik, meg-
orvosolni szorgalmatosan igyekezze. Ha penig közülök meg talál halni, 
teslímoníálist vegyen róla, hogy betegségéből igyekezte meggyógyítani 
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eléggé, de csak megholt. Mindenféle marháknak hörire úgy vigyázzon, 
hogy magakban meg ne veszszenek, mert az árát rajta veszszük meg. 

9. A majorság-jnhoknak számát, mind magok fajzásokból, mind 
penig dézmákból igyekezze szaporítani, jó igaz pakulárokat tartván 
mellettek ; majort is azszerént, úgyhogy sem minket, sem penig magát 
ne defraudálják, azkik is legyenek erős hitesek; mindenféle gyűjteményit : 
úgymint sajtait, túróit, ordait és vajait szorgalmatoson, igazán betakarítsák az 
limitátió szerént, és hasznosan administrálják számunkra mind gyapjúk-
kal együtt. Mihelyt penig az juhokat derekasan kezdik fejni, a szténára 
mindjárt hizni való sertéseket küldjen, maga is gyakorta megnézze, 
mint bánnak vélek ; az malmokban is hasonlóképpen sertésmarhákat 
vétessen, jó idején és szorgalmatosan reávigyázzon. 

10. Tehén-nemű barmot in specie, mennél felesbbet lehet, annyit 
tartson, kiváltképpen fejős teheneket continue 40-et, azmelyeknek is 
gyűjteményére szorgalmatos vigyázása legyen. Legalább egy-egy tehéntől 
egy-egy veder vajat administráltatni kivánja s reá is erőltesse ; ezen-
kívül irós vajat, sós tejet és túrókat is csináltasson az majorokkal ; az 
udvarban is illendőképpen tej és tejfel administráltassék az konyhára, 
ha mikor mennyi kívántatik. Azoknak penig szaparadásokra szorgalmatos 
vigyázása legyen ; ha penig megtalálna halni, maga, vagy a számtartó 
ott legyen, s megnézze, nehogy az bőrit elcseréljék ; az marhákat maga 
mind szőrin leirja, hogy megismerhesse, ha elcserélnék. Az sertés-
marhákat is mind majorság-sertésekből, azkik szaporodnak, mind penig 
dézmákból, azkik gyűlnek, számúkat szaporítsa, azkik mellett is igaz 
pásztorokat tartson, kik is hitesek legyenek. Hasonlóképpen tyúkot, 
ludat, pulykát, pávát és réezét igen felesen igyekezzék szerezni, tartani, 
szaporítani és tojásukat mcggyüjteni ; élésekre is szorgalmatos gondja 
legyen, meg ne fogyatkozzanak ; minél jobban tudja bőviteni, azon 
légyen. 

11. Béres szekereket ökrekkel együtt, azmint azelőtt szokás volt, 
most is úgy, annyit igyekezzék tartani, és azokból az mi dolgainkat, 
azmikor az üdő magával mit hoz, azszerént continuáltassa. 

12. Mindenféle fogyatkozásokat teljes tehetségével restauráltasson, 
úgymint kastélyunkbeli házaknak sendelyezésének, vagy egyéb részeknek 
fogyatkozásakat, hiányosságakat, kiváltképpen az kastélybeli építésekben 
Boér István hivünktől hallgasson. Ha mi emberbeli segitség kívántatik, 
vagy épületre való fák, nekie irjon, azmit parancsol az tévő legyen. 
Az vendégfoyadó-házat megépíttesse, kértéit megcsináltassa, vetemények-
kel bevesse, számból, borból, szénából meg ne fogyatkoztassa ; az 
vendégfogadótól, ki egyszersmind korcsamáros is, reversálist vegyen ; 
az korcsamát jó borral tartsa, mert ha mi fogyatkozás és kár következik, 
maga fizeti meg. Az mészárszéket is hűsből meg ne fogyatkoztassa, 
hogy az utonjárók vagy egyik, vagy másik élés miatt el ne idegenedje-
nek. Az házakat is tisztán tartsa, az lisztelö malmokat is építse, ha mi 
híjjak volna, gátjokat csináltassa, köttessen mind öszszel, tavaszszal, és 
mikor az szükség kivánja, hogy onnanis nekünk szép proventust szerez-
hessen. Az házaknak, ludaknak és gátoknak csinálására úgy vigyázzon, 
olykor építtessen, hogy emberhalál no essék, mert magán veszszük 
meg az dijakat. Udvarunkat, házunkat tisztán tartassa, azokra való 
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eszközökre szorgalmatos vigyázása legyen, hogy el ne idegenedjenek, 
vagy téveledjenek ; az kertnek is megépítésére és serényen való colái-
tatására szorgalmatos gondja legyen. 

13. Halászó vizeket és halastókat is tartson erős tilalomban, hogy 
mikor mi oda megyünk lehessen bőven hala, rákja, nemcsak akkoron 
ott konyhánkat eltarthassa, de máshova is, ha kívántatik, gazdálkodhas-
sék bőven, fogyatkozás nélkül mindenha belöllek. 

14. Az korcsamálást mi számunkra szokott terminusokon el ne 
múlassa continuáltatni, másoknak abban is ne kedveskedjék, azon lévén, 
mentől több helyeken korcsamároltathasson és minekünk abból is szép 
proventust creálhasson. 

15. Senkinek keze alatt való jószágunkban csak egy talpalatnyi 
földet is, annál inkább jobbágyakat és egyéb bonuinokat ne engedjen, 
az mi annuentiánk és praefectusunk hire nélkül. 

16. Senkit, keze alatt lévő jobbágyok közül, törvény nélkül meg 
ne háboritson, sem károsítson, sem semminemű huzást-vonást, erőszak-
tételt maga haszna keresésére ne cselekedjék, sőt azelőtt becsúszoLt 
rossz szokásoknak is békét hagyjon, úgymint: jövevények, szolgalegé-
nyek, özvegyasszonyok, pásztorok és egyéb rendek dézma-buzájokat, 
gabonájukat, borokat, bárányakat, vagy annak váltságpénzeket, asztag-
hulladékokat nem maga, hanem éppen mi számunkra percipiálja, nem 
lévén minekünk senki osztozó társunk. Sőt azmely jobbágyokat törvény-
nyel prosequál s convincáltatik, ha halálra valók, az dolgot minékünk 
megírván, azután azmit parancsolunk, ahhoz tartsa magát. Ha penig 
birságra valók, csak az bírságot igazán exigáltassa, kinek két része 
legyen miénk, 3-ik része penig magáé, fáradságáért. Számot adjon 
mindenféle bírságokról igazán ; de ezt cselekedje hogy, ha jobbágyink 
közül valamelyik pénzbírságot érdemelne is, ne vegyen mindjárt pénzt 
rajta, hanem megverettesse; ha az sem fog, megtöinlöczezze, harmad-
szor penig pénzbeli bírságot vegyen rajtok. 

17. Keze alatt való bonuminkat ne másképpen, hanem mi és 
praefectusunk commissióinkra erogálja, mindenekről quietantiát vévén. 
Az conventionalus szolgáknak is fizetéseket és praebendájakat, nem-
különben, hanem conventiójok szerént angariatím szolgáltassa ki ; maga 
is azszerént maga fizetését is kiveheti. De úgy cselekedjék, hogy az 
udvarbíró maga fizetéséről quielantiát adjon az számtartónak, az 
számtarló is az udvarbirónak és minden conventionatus szolgákról, 
kinek mennyit fizettek, quietantiát vegyenek, másképpen nem accep-
tai tatjuk. 

18. Ha penig idegen országból jütt és egyéb utonjáró emberséges 
emberek, azkik minekünk jóakaróink, avagy mi szolgálatunkban járnak, 
ott megtalálnak szállani, kinek-kinek rendi és állapotjához képest tékoz-
lás nélkül gazdáikodtasson, hogy azmi méltóságunk és becsületünk meg 
ne sértődjék ; azoknak megszállásoknak és mulatságoknek idejét igazán 
felírja, azmely hites ember által gazdálgatott penig, attúl, az expenzákrúl 
testimoniálist vegyen ; melyet is rátiója mellett producáljon ; mind-
azáltal igen meglássa, hogy az szegénységet minden utonjáró és szaczol-
tató embertől megoltalmazza. 

19. Keze ala!t lévő makkas erdőken, mikor az makk bőven terem, 
1 9 » 
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mentől több sertéseket fogadhat, annyit fogadjon reá, és azokból az 
szokás szerént való dézmát igazán megvegye, az váltópénzt is mi 
számunkra, kiről igaz testimoniálist és partiálist tartson rátiója mellé. 

20 Az réteket,, hol tövises és gazos, megirtassa, tisztittassa, szántó-
földeket, szőlőket ganajoztasson, hogy annyival is inkább alkalmatosab-
bak legyenek az bő termésre. 

21. Pajtákat, istállókat, csűreket, kerteket, majorházakat, azhol 
építés kivántatik, építsen, hol penig kívántatnak, újólag is erigáljon és 
csináltasson, kik épek, azokat elromladozni, pusztulni ne engedje. 
Mészárszéket is, azhol eddig szokás volt, csináltasson, és continuáltassa 
s tartsa is. Az vámos hidak is mindenkor jók és épek legyenek ; az 
utonjárók azoknak rossz voltok miatt meg ne gátolta^sanak, vagy más 
utakra ne tanuljanak az vendégfogadóbúi, mivel szép proventus szokott 
onnét jüni; az vámosok erős hitesek legyenek az proventusoknak 
igazán való exigálásokra és megtartásokra, be is administrálásokra, 
gondviselésekre serényen való vigyázásokra, 

22. Télben épületre való fákat elcgeder.dőt hordasson, faragtasson ; 
azokat kazalokba rakatván, mire mikor szükség lészen, arra fordíthatja. 
Szőlőkarókat elegedendőket csináltasson ; szironynak és szőlőhajtásra való 
vesszőt is bőven szerezzen, s hordóknak és kádoknak való fákat vontas-
son, azokat meghasogatván, az nagyjából kifaragtassa az kádárokkal 
és ácsokkal, szépen kazalba rakassa megszáradásra ; szekereknek való 
fákat is, úgymint: tengelyeknek, lajtorjának, rudaknak, kerók-agyaknak, 
talpaknak és küllőknek valókat, minden ehhez hasonló eszközeknek 
elegedendőt hordasson, faragtasson ; tűzre való fákat is jó bőven elege-
dendőt hordasson, hogy nyárban egyéb dolgai lévén, azoknak hordatá-
sokban ne kellessék búsulnia. Jégvermeket restauráltassa, azokban is 
elegedendő jeget rakasson, hogy annak is nem létole miatt kisebbsége 
ne következzék. Az malmokból minden szombaton az malomvámot mindenik-
félét kitnéretvén, percipiálja ; mindenkor az hites ember mellett vagy 
maga, vagy számtartója ott legyen; igaz molnárokat (de jaj mely ritka !) 
tartson ; annak idejében sertésmarhákat vétessen oda ; igen reá vigyázzon 
mivel tartják ; arrúl rovást tartván, rátiójában felírja. Az korcsamárosok-
nak mikor bort ad ki, annak diesét felirja ; animadversiója legyen az 
udvarbirónak, mikor pénzt adminisztrált az korcsamáros. Czédulát adjon 
neki róla az számtartó, avagy ugyan egy kis regestrumot csináljon, 
kiből az korcsamáros, akar jobbágy, akar más rendbeli légyen, meg ne 
károsodjék, maga is jövendőben meg ne fogyatkozzék, vagy annak 
pcrcipiálásából meg ne csalattassék. 

23. Valamiket ma elvégezhet és elvégeztethet, avagy maga is 
végbenvihet, azokat más napokra soha ne halassza és halagattassa, 
mert semminemű dolgokban az hosszas halagatás nem szokott jót 
nemzeni, sőt magának nagy kárt s busulást hozni s szerzeni gyakortább 
szokott. 

24. Minden perceptumokról ós erogatumokról igaz és credibilis 
testimoniálisokkal, quietantiákkal, partiale regestrumokkal, diáriumokkal 
és katalogusokkat együtt rátióját esztendőnként,, legalább esztendeje 
eltelése után 2 holnapok alatt minden abból kijöhető difficultásival 
finaliter eligazitlassa, egyóbaránt nem cselekedvén, maga busulása fogja 
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követni. Az pínz administrálásái'ól mi pecsétes subscriptiós quietantiánk 
legyen, mert külömben nem acceptáltatik rátiójában. Minden esztendőben 
tavaszszal és őszszel generalis extractust küldjön olykor tavaszszal, 
mikor mindenféle tavaszi és őszi veteményt elvetett, és az bort betaka-
rítja, úgy penig, hogy elsőben is az tavaszi vetés után mindjárt tegyen 
fel mindeneket, valamik keze alatt vadnak generaliter. Az őszi extrac-
tusban penig meg legyen irva mindenféle mezei takarmány, mennyi 
Jött abban az esztendőben, őszi búzát, rozsot, árpát mennyit vetett, 
bor mennyi lőtt, ezt elvégezvén, azmi akkor keze alatt lészen, azt is 
éppen megirja. Mikor pedig oda akarunk inenni, mindaífélét, valami 
keze alatt lészen felirja, extractusban beadja nékünk, mikor eljövünk 
is, mennyi maradott hasonlóképpen. 

25. Hogyha tisztiből amoveálódni akar, nem akarván minket 
tovább szolgálni, esztendejének eltelése előtt 2 hónapokkal nékünk és 
praefectusunknak idején értésünkre adja, hogy mi is azon tisztében mást 
collocáitathassunk helyette, ebben is akarván távoztatni következhető 
kárunkat. 

26. Jószágunkban mindenféle mesterembereknek : ácsok, kerekesek, 
kőművesek, asztalosok, kádárok, kertészek, csizmadiák, vargák, tímárok, 
szőcseknek, jobbágyunk fiait adjon tanulásnak okáért, hogyha az örögök 
közül valamelyik meg talál halni, ne maradjon jószágunk mesterember 
nélkül, sőt ha valamelyikféle mester abban az jószágunkban nem volna 
s más jószágunkban feltaláltatnék, máshuvá is elküldjen és taníttasson. 

27. Mindezeket az punctumokat, azkiket most megírattunk, szorgalma-
tosan szeme előtt forgatván, ezeken kivül előjutandó dolgokat is igyekezzen 
megorvaslani, hogy egyéb ottan hozzája menő parancsolatunkhoz is 
magát alkalmaztathassa, hogy sem nékünk kárunkra, sem praefectusunk 
becsületlenségére, sem magának is nyomorúságára, hibás, vigyázatlan 
forgolódása ne következzék, azmelyeknek megorvaslása maga jó industriá-
jára hagyatván bizatik, kinek is Isten inegsegitője légyen. Dalum Albac 
Juliae, die vigesima mensis Mártii, anno millesimo sexcenlesimo septua-
gesimo etc. 

Egykorú másolata az Orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai közt. 

A SZEPESI KAMARA SZÁMVEVŐJÉNEK JELENTÉSE 1676-BÓL 
A LENGYELORSZÁGI BORKIVITEL TÁRGYÁBAN. 

Hochlöbliche Königliche Ober-Hungarische Cammer gnädig ge-
bietendt und hochwehrte Heren. 

Was es in genere wegen der H ungarischen in specie aber bisiger 
oberungarischen Kaufrechten Wein sonderlich in Pohlen Ein- und 
Aussfuhr aigentlich vor eine Beschaffenheit habe sovil aus denen mehr 
dann von ainem ganzen saeculo hero nachgeschlagnen Archiv, Acten, 
Landts-Gonstitutionen, und memoria dominimi geinainen Lauf und 
Brauch ersehen findten khönnen, und Wissenschaft habe, geniche cur 
Gnaden aus folgenden mit mehrern zu vernommen. 
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Und zwar vors erste, weil der Weinhandl diser Gegen!, und ober-
hungarischen Landten das principal Gewerb, in welchen nit allein des 
hohen unnd niedern Standtes, Burger und gemain Manns vast einzige 
nahrung und Wohlfahrt, sondern der königlichen Renten, Vectigalicn 
und Gammer mehreste als Haubt-Einkhommen bestehen. 

Also wurden in verwichnen saeculo biss auf das 1507. Jahr die 
Axis- und Einfuhr jedem, welcher seine gebührende Voctigalien abgeleget 
ohne Underschidt frey zuegelassen, dessen sich der Landtmann, Burger 
und Inwohner dergestalt bedient, und den Handl in solchen Flor ge-
bracht, das sye ihre mehreste Wein (weillen damahls in Pohlen gar 
leidentliche Auschläg und Steur gewesen) denen Pohlen auf ihre be-
stimbte Niderlagen (wie es aus denen dreyssigist Rechnungen, und 
anderen prothocollierten Cammer-Akten abzunemmen, selbst zuegefiehrt, 
benebens aber etliche darunder gar zuvil excediert, die Freiheiten 
abutiert, und deutlich zu ihrer Mayestäten denen königlichen Ein-
khommen mörklichen grossen Abbruch und Schmöllerung, wie auch 
gemainen Mans Ruin unt Schaden, derley List und Vortheilligkheiten, 
wie hernach folget, sich gebraucht und in gemainen Schwung gebracht, 
dass die Gammern, und auch das Landt besuchet worden nothwendi-
ges Einsehen zuthuen, ud zu dessen Abstellung und Verhicttung durch 
allgemaine Landtssch'uss (wie im 15. Articul obgedachten 1507. Jahrs 
zu ündten) denen Einheimischen die Wein-Ausfuhr mit Rechten zu 
verbitten. Welcher Schluss mitler Zeit durch andere ergangene könig-
lichen special Decreta, item Landts-Constitntionen vermög Anni 1609. 
Nr. 43 Artic. renovirt, confirmiert, unnd, bis auf das 1613. Jahr in 
seinem Vigor verbliben. 

In welchem Jahr Inhalt das 29. Artic. die freye Ausfuhr wiede-
rumben jedem der da seyn Gebühr undt dreysigst entrichten wirdt, 
zugelassen worden, bis auf das 1630. continuirt, umbe welcher Zeit 
unnd Gelegenheit die vorigen alten Excessen, und Vortheiligkheitcn 
widerumb eingeschlichen, das selbige in jetzt gedachten 1630. Jahrs 
gehaltenen Landtag Kraft 39. Articuls und nach erntslichen und schör-
pferen Betrohungen wider eingestellt und verbothen und von selbiger 
Zeit an, durch unterschiedlich ergangen königliche Special-Rescripten 
zwar öfters wider erneuert, dannoch ex annuenlia, vel etiam cameralium 
dispensationum tacite quasi et conditionate usque ad ratificationem 
regiam pro ratione status et varietate temporum, mixtim auch denen 
ainhaimbischen zugelassen werden. Doch mit solcher Modalität, das 
sowohl die Edlleuth als der Freystätt würkliebe Burger (so sonst wie 
schon geweit ordinari dreysigist befreüt) gleichmässig andern Handls-
leuthen ihr Mayestät Gebühr undt völlig dreysigst entrichten sollen, 
und also bis dise zeithero jedem die Wein-Aussfuhr admittiert, und dato 
noch passiert wirdt. 

Die Motiven und Gonsideraliones aber warumben denen Einheim-
bischen solche Wein-Ausfuhr, durch Edicta verbothen werden, waren 
selbigen Zeit befundt nachfolgende. 

1. Das etliche aus dem Adel, als welcher in genero dero Freyheit 
genuessen, in dem Landt von aller Mauth-, Pruckh-, Waidigelt, und der-
gleichen Gebührnussen völlig, in Aus- und Einfahren aber nur von 
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seinem aignen Paugueth und Ma^rschafit Dreysigist befreuet, von kauff-
ten Gueth aber gleich andern bezahlen sollen, bevor in ihren Weinge-
bürgs-Gebiet, die besten Wein nach belieben denen Partheyen abgeleset, 
andere hin unnd wider zusammen und vorgekhaufft, denen grössten 
Verlag gehalten, auch wol Frembde in die Compagnia eingenommen 
nachmahls mit Gelegenheit, unter dem Vorwandt aigen Baugueth, auch 
die mehresten Kaufwein ohne Bezahlung des Dreysigist, Mauth-, Über-
fuhr- oder Prukhgelt durch aignen Unterthanen Robath-Fuhren aus dein 
Landt geführt, zu deme noch von jenigen wenigsten Theil, davon sye 
etwan bezahlt, widerumben ain und anders, auch mehr Vässel zu Ver-
ehrung angesagt, darzue wegen der Fülle dieser, sonderlich dominis 
torrestribus in deren Gebieth die Dreysigist-ämbter bcstelt, wegen 
Respect vilmehrers, als anderen ausländischen nachgelassen, so alle 
frey durchgeführt worden. 

2. Zugeschweigen jenen Wein, welcher durch die Herren Mag-
naten neben ausgewürkhten kayserlich und königlichen Passbriefen nit 
in geringre Anzahl ausgeführt worden. 

3. Fast auf gleiche Weis, wie im ersten Punct, habens gemacht, 
würklichc Burger der Königliehen Freystätt, als Kasch.au, Epperies, 
Lcutsch, Barthfeldt, und Kässmarcfch, in welchen die grössten Niderlag, 
Vorkauff gehalten, und Handlungen geführt, auch annoch im Schwung 
haben, und vermög Freyheiten sonnst in Aus- und Einführen von ordy-
nari Dreyssigist, im Lanndt aber gleichförmig dem Adi durchaus Mauth-
frey sinndt. Zu deme dass sye nit allein wegen gedachter Freyheit von 
ordynari Dreyssigist, und auch im Landt aller Mauthen befreyet, durch 
dises vor sich gegen anderen sehr grossen Vortheil bei desto grösseren 
Profit, Gelegenheit unnd Miti haben Grössere Handlung zu führen, 
sonder noch darzue, frembde Gelter unnd Parteyen haimblich in die 
Handlung aufgenommen, und die Wein under ihrem Namen allein, 
ohne alle Mauth, und ohne bezahlten ordinari Dreyssigist so von 
jedem Vass 2 11. austragt, ausgeführt. 

Derowegen da dis verinerckht, diese Freyheit dergestalt circum-
scribiert worden, das sye itzo, gleich anderen, von Weinen unnd Viech 
das völlig Dreyssigist, und nur allein von Wahren das Va Dreyssigist 
bezahlen. 

4. Auch, weihen diser Handl in Flor bedeütten verlegeret, so 
wohl angeschlagen, haben sye in besten Gebiirgen die besten Weingarten 
zusammen gekhaufft, unnd deren viel befreut gemacht, dardurch den 
königlichen Regalien an Zehenden praciudiciert, und also durch erzehlto 
Puncten in allen denen königlichen Cammer-Geföhlen grossen Abbruch 
unnd Schmöllerung verursacht. 

5. Dem gemainen Nutzen aber in deme zu schaden, das der Adi 
unnd der Burgersman in dem Landt, Mauth, Ufer, und Pruckhgeldt 
frey, die Gefühlen entzogen, von welchen sonnst die Prückhen und 
Weeg pflegen repariert und erhalten werden-

6. In denen Stätten Märckht, und Fleckhen, wo sonnst die Nider-
lagen, gemeiner Statt-Geföhlen, wie auch denen andern armen Bürgern, 
llandtwerckhrcn, Gastgeben, unnd Würthsleuthen, so sonnst ihr Stickhl 
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Brodt mind Nahrung von dennen Frembden, so ihr Gelt in dem Landt 
verzehren miessen, gepurcht unnd gehabt haben, entzogen. 

7. So eine von den Haubtursachen, weihen die Pohlen gesehen, 
das die Ungarn selbst ihre Wein ihnen also häuffig, und gleichsamb 
iiberflissig zuegeführt, haben sye angefangen ihre Vectigalia Aufschlag 
zu steigern, gwisse Niderlagen aufzurichten, und zu bestellen, alwo die 
Wein auf gewisse Tag haben miessen abgeschossen werden, und den 
ihrigen durch straffmässige Verboth nit höcher zu bezahlen die Wein 
selbst taxiret, dadurch der Handismann vihlermals benöthiget worden, 
die Wein von einem Orth zu deme andern zu führen, abzuschiessen, 
und entweder in gesetztem Preise endlich mit Schath unnd grösseren 
Uncosten hinzugeben, oder aber Keller unnd Zins zudingen, die Wein 
einlegen, neben dero Underhalt unnd Lonh Leuth darzuo bestellen, 
die Wein mannigmahl bänger dann Jahr und Tag aida ligen, unnd her-
nach wohl darzue nach umli ringren Preiss hingeben miessen, theils 
auch gar verdorben. 

Auch mehrmahlen geschehen, das bei solchen Niderlagen, Hin-
und Wieder-führen der Kauf- und Fuhrmann sein halbes Capitali, Ross 
unnd Wegen dabey verzehrt, und also der Profit, welchen die Pohlen 
sonnst hierin gelassen haben, ihnen zuekhommen. Welches oft bei 
disen allen mit gebliben, sondern damit ihnen die abgelegten Wein gar 
ohne Bezahlung zum Kauf khommen und verhüben, unterschidlicher 
Listen sich gebraucht, mit Vorwandt das ungleiche Vässer, etliche klei-
nen, so die Zahl ihren gesezten Maass nit hielten, zuvil des Glöger, 
oder eingebogne Boden, entweder die Niderlagen gehöriger Orthen, 
oder den Preiss nit gehalten, unrecht angesagt, die Mauth verfahren 
betten, oder leztlich nit gerechte, sondern verfälschte Wein seyen, 
also oft geringer solcher Ursach wegen, die Wein confisciert, die Par-
theyen von ainem Tribunal ohne Gericht zu dem andren gestrengt, 
vexiert, strapeziert, auf- unnd angehalten, das deren etliche, sambt 
dem Interesse auch das Capitali an Wein verlohren, noch das übrige dabey 
verzehrt, und verrechtet, annebens auch denen königlichen Kammern, 
als welche zu Manutenierung der Kauifleuth umb Assistenz ersuecht 
werden, durch ihro Lamentiren, Klagen, unnd Gravamina grosse Ungc-
legenheiten unnd Moleslien causiert haben. 

Disemnach als denen einheirnbischen die Ausfuhr durch Landts-
constitutionen wider verbotten, und denen Pohlen ihre Vortheil abge-
schnitten worden, haben sie entgegen denen ihrigen eben dergleichen Leges 
unnd Statuta den Weinkauf in Hungarn verbotten, wie des Kayserlichen 
Residentms Herrn von Szierova copierte Extract mit mehrern unnd vili 
ältere, und jüngere des Königreichs Hungarn Constitutiones unnd 
königliche Decreta (vermög hievon allegirten Articul) über dergleichen 
Wein Ausfuhr Verboth khönen reponiert werden. 

Zu deme aus denen Dreyssigist-Rechnungen von Jahr zu Jahr zu 
dcinonstriern, das uneracht der engangenen Edict, Pohlen dannoch 
selbst hereinkhommen, die Wein, Lesenszeit, manigsmahl in loco collec-
tionis, andere Zeiten in locis depositionuin kauft, vorkauft, etliche 
wol gar denen Leuthen, so ihre Weingarten in gueten Cebürgen ligen 
unnd Kauffrechte Wein zu fexen pflegen zu denen Paunotturflen 
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anticipando Geld vorgestreckht, die Wein bestelt, unnd mit ihrer Ge-
legenheit seihst abgehollet, oder durch ihre bestclte Factorn tbeils ihrige, 
theils aber liier im Landt inwohnente Burgerslcuth und andere abhoben 
lassen. Dergleichen ich de facto nit allein hier, sondern auch dar-
aussen in Oedenburg, alhvo ich fast durch 2 Monath substitutus Trice-
simator gewesen, zu nennen unnd persönlich stellen köndte, obs aber 
mit Rechten oder Unrechten Fueg beschechc? mir nit zuestehet zu 
briefen. 

Aus welchen allen summa rei in dem bestehet, das sowol den 
gemainen Nutzen, als denen königlichen Regalion, unnd Kammer-
gelöhlen zum vorträglichisten, wann Crafft der Landts-Constitutionen, 
sonderlichen des letztern 1630 Jahrs 39. Artic. dennen einheimischen 
die verbottne Wein-Ausfuhr, wol beobacht, unnd allein denen fremb-
den zuegelassen wirdt. 

Es were dann ratio moderni temporis et status, oder dergleichen 
Vorschuez, welches die Polläckhen ihrem Vorgeben noch abschreckht 
zukhommen, das sye der Zeit neben dem Drcyssigist, zugleich auch 
die Accisen davon bezahlen, oder aber mit Vorwandt, als ob dem 
Königreich Pohlen aus andern Landten die Notturft des Wein etwan 
khöndte zuegebracht werden, zu considerieren, dadurch dise hungari-
schen Laudtwein verschlagen, unnd den Inwohner die Nahrung, denen 
königlichen Rendten die Einkhominen gestört wunden, durch welchen 
lezteren Einwurf! die Prohibition zu hindertreiben, sowohl ex parte 
indigenarum hungarorum, so den Weinhandl geführt, als ex parte 
Polonorum man sich höchst bemiehet, und starckh oppugnieret, dun-
noch in ßedenckhen dessen, das die Pohlen die guete Wein schon ge-
wohnt, und an der Güette von andern Landten in solcher Quantität 
dergleichen nit köndten zuegebracht werden, also Pohlen non obstan-
tibus cdictis schon werde modos et media lindten, di Wein dahin-
bringen zu lassen, wie es dann actu, ut praemissum est, aines Thail 
under Spendirung ihres aignen Namens, andere aber under ihren hun-
garischen Factorn Nammen practiciert wirdt, unnd dises ist, was ich 
auf der löblichen Cammer gnädige Verordnung mit Remittierung der 
convincierten Cameral-Schreibcn, unnd copierten Extract, doch ohne 
vorgreift'licher Maasgebung an Berichts statt hinterbringen sollen, anbey 
zu boharlichen Gnaden unnd Cameral favor mich gehorsambst emp-
felchent. 

Eines hochlöblichon Cameral Consistorii. Ex archivo camerae 
Scepusiensis die 20. Junii, anno 1676. 

Geborsambistcr Dienner. 
Georg Christoph Zenggl Buchhalter in. p. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályában. 
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NAGY-SZALONTA ÉS MADARAS KÖZTI LEGELTETÉSI REND-
TARTÁS 1646-BÓL. 

Mi Isthe György, szalontai nömös vitézeknek főkapitánya etc., 
Mike János föbiró több nömös esküdteinkkel, úgymint, panaszi Kis 
Mihály, Farkas Mihály, Mészáros Péter, Szántó Gáspár, Kun Mátyás, 
Zádori Mátyás, Csukás Péter, Csikós Boldizsár, Ványai János, Fodor 
Mihály, Dombi Péter és egész nömös vára sul együtt etc. adjuk emlé-
kezetül mindeneknek, azkiknek ülik, ez mi levelünknek rendében, mind 
mostaniaknak, mind pedig ennekutána következendőknek, hogy volt 
minékünk nömös várasul valami veszekedésink itt szomszédságunkban 
Madarason lakókkal, mely in isto comitatu Bihar vagyon, mind tilalmas 
és szabad nyomásföldek fölött, mely köztönk lévő igycnetlenséget meg-
értvén az nemzetes nömös és vitézlő körös-tarcsai Weér Mihály urunk, 
nömös Bihar vármegyének egyik nömös viceispánja, bölcs itíletibül 
indíttatott erre, jövendőbéli erőssígének megtartására az jó szomszéd-
ságnak, mind minekünk nömös várasul s mind pedig madarasiaknak 
nagyobb erősségekre, mely ennekutánna in perpetuum megtartassék, 
hogy ezt köztünk complanálá ö kegyelme. 

1. Hogyha az szalontaiak, az jó végezés ellen, valaminémő marhái-
kot, az madarasiaknak tilalmasokra, szánszándékkal, pásztora véle lévén, 
hajtanák s ott találtatnék, 1 forint büntetése légyen ; annakfölötte mi 
kár lészen, azt megbecsültessék s megfizessék ; azonkívül, ha szaladás-
képen esik az dolog, falkás marháktul, az régi élelem és szokás szerint 
d. 18 pénz, az ökör, tehén ló, tinó 10—12 szám, ha odaszalad 1 — 1 
pénz, az kár megbecsültessék, ha tészen. 

2. Hogyha az juhászok ugyanezen tilalmasra hajtanák az fejős 
juhokat, s ott találtatik, egy sajttal tartozzék egy falkátul ; hogyha oly 
szenvedhetetlen kárt tenne, megbecsültessék és megfizessék; a nyáj-
juhoktul egy metszö-bárányt vehessenek ; az falka-disznó-csordátul az 
előbbeni élelem, rendtartás szerint vegyenek d. 18 pénzt; ha kárt 
tészen, megbecsültessék s megfizessék ; hogyha falkás-disznó nem volna, 
vagy 10 vagy 16 szám lenne, minden 2 disznótul 1—1 pénz, 4 mala-
czoktul, mely südőknek neveztetnek, azoktul is 1 — 1 pénz. 

3. Ezt is hátra nem hagyván, hogyha mi nömös várasul, az jó 
szomszédságban az régi usust meg akarjuk minden részekben tartanunk, 
melyet igyekezünk meg is tartanunk, hogy az madarasi urak ő kegyelmek, 
és ő kegyelmek után való birák, ispányok arra rendeltetett emberi 
vagy szolgái ugyanezen dolgokat megtartsák, kívánjuk mi is. Ha valami-
képen pedig az mi részünkrül mi meg nem tartanánk, s az bévett 
dolgokat végbe nem vinnénk kötelességink szerint, annak 12 forint 
poenája légyen ; hasonlóképen, ha ö kegyelmek is ezeket nem praestál-
nák s violálnák, hasonló poenája légyen. 

4. Ezt is hozzáadván, hogyha béengedni nem akarnák az marhát, 
és reátámadnának az csőszre, menjen be Szalon tára az tisztekhez, 
mondja meg ö kegyelmeknek, és ö kegyelme az tisztek tartozzanak 
mindjárt zálogját venni annak az engedetlennek, és az panaszlónak 
kezében adni mind az két részrül ; lia pedig gyanakodik az tiszt az 
panaszlóra, esküdtesse meg, hogy az tilalmasban találta, s nem engedte 
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meg, s tartozzék megelégíteni hitivei az zálogot kezéhez adni, több 
bizonyságot nem várván ; ha az tiszt meg nein elégítené, itt tartozzanak 
12 forintig marhájokat az szalontaiaknak, s mind pedig ezszerint az 
madarasiaknak is, melyekben mindkét részekről semmi törvénybéli 
remédiumok ne használhassanak. 

Mely dolgoknak elhitelére s nagyobb erőssígire adtuk nömös 
városunk élö cziineres pecsélivel megerősített levelünket pro futura 
cautela. Dalum ex oppido Szalontha, die vigesima mensis Julii, anno 
Domini 1646. Nos idem, qui supra m. p. (L. S.) Michael Wer de Keres-
Tarcsa m. p. vicecomes coinitatus Bihariensis (L. S.). 

Mult századi hiteles másolata az Orsz. Lev éltár kanczelláriai osztályában 
„Litterae Consilii" 1756. évi 177. sz. alatt. 

A LŐCSEI KERESKEDŐK 1686-IK1 CZÉHSZABÁLYZATA. 

Wir N. Richter und Rath der Königlichen freyen Stadt Leütschaw 
in Ober-Ungarn : Urkunden und fügen hier mit jedermänniglichen zu 
wissen, denen diese zu lesen oder zu wissen gebühret, das heute zu 
endtbemelten Dato in öffentlicher Rathssession undt Versandung vor uns 
erschienen die edlen, ehrenfesten undt wolbenambten Melchior Katschir, 
Tobias Fürnstein, Rartholomac Schuberth, Johan Caspar Amman undt 
Christoph Müller Burger undt Handlsleuthe alhier, undt haben sowohl 
vor sich, als in Nahmen undt anstadt der gesambeten Kaufleiithe undt 
Kreimer diser Stadt mit gebührender Ehrerbietung vorgetragen, was-
gestalten dieselbte, nach dem ihro kayserlichc undt königliche Mayestät, 
unser allergnädigster König undt Herr, das von dero glorwürdigsten 
Vorfahren undt Königen in Ungarn christmildigsten Gediichtnüss dieser 
Stadt Leütschau, allergnädigst ertheiltes Privilegium aber der Niedtrlag 
der Wahren, auf allerunterthänigste Instanz Richter, Raths undt gesamh-
ten Burgerschaft, abermahlen auf Newe allergnädigst confirmiret undt 
ratificiret, hindurch bewogen worden undt entschlossen sindt, dem in 
andern königlichen freyen Städten dieses Königreichs Ungarn, nühm-
lich undt löhlichen Gebrauch nach, unter ihnen selbst eine Handlungs-
Briiderschafft oder Societät, zu beförderung des gemeinen Nützens, 
Erhaltung unter ihnen heilsamer undt gütter Ordnung, undt dann Ver-
hüttung aller nachthoilichen und höchst schädlichen heimlich ein-
schleichenden Commercien undt Hanthirrung, aufzurichten undt zu sta-
biliren. 

Dannenhero sie auch mit Rcvilligung hiesiges Magistrats einmüthig-
lich gewisse hierzu bonöthigte Puncta undt Artikl zu Papir bringen, 
undt uns gebührend überreichen lassen, gehorsambst Bittende, solhanc 
schrifftlich verfasste Puncta undt Artikl nicht allein günstig zu aeeep-
tiren undt zu placitiren, sondern auch nachmahln authentior unter 
gemeiner Stadt grössern secret Insigill willfährig zuertheilen, undt dann 
folgendts zu glücklicher Beförderung ihre Vorhabens undt zu Erlangung 
eines erwüntschten Effects unterbenante Puncta undt ArLickl bey aller-
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höchst gedachten kayserlich und königlichen Mayestät umb deren 
allergnädigsten Ratification undt Confirmation, allerunterthänigst zu 
recommendiren. Welch ihr billichem Begehren undt gebührendem An-
langen wir nicht zu wider seyn können, sondern die uns übberreichte 
Puncta willig undt gerne acceptiert, überlesen, und zu Beförderung 
ihrer Wohlfahrt gar nützlich zu sein befunden ; so wie auch verlangtes-
massen dieselbe ihnen hiermit schriftlich authentice haben erlheilen 
wollen : welche von Worth zu Worth also lauten : 

1. Vor allen Dingen und zu vörderst sollen diejenigen so in die 
löbliche Brüderschaft der Kaufleüthe undt Krämer sich ein zu verleiben 
undt zu begeben entschlossen, das Bürgerrecht vom hiesigen ehrsamen 
Magistrat erlangen. 

2. Sollen jährlichen der löblichen Brüderschaft von der gantzon 
Societät 4 Elteste zum Vorgehern gesetzet werden ; welche man nun 
darzu vor tüchtig erkennen wirdt, sollen so lang als es der Brüder-
schaft beliebet, verbleiben, doch das sie alle Jahr de novo confirmirt, 
oder andere an derer statt gesetzet werden. 

3. Welche sich in diese Brüderschaft zu begeben gesonnen sindt, 
sollen sich nebcnst 2 ehrlichen Beyständen, bey vorgedachten 4 Herren 
Eltesten gebührendt anmelden, ihre erliche Kundschaft, wo undt bey 
wem sie ihre Jahre in der Handlung ausgestanden, oder gedienet 
haben, auflegen, undt erweisen, als dann sollen sie eines richtigen 
Beseheidts gewärtig sein. 

4. Derjenige nun, welcher seine Kundschaft, das er seine Dienst-
jahre bey ordentlicher Handlung ehrlich ausgestanden, erweiset, soll 
in die Lade der gesambten Brüderschaft zum Besten 20 ungrischo 
Gulden zu legen verpflichtet sein undt denen Herren ehesten einen 
specie Roichsthaler. Der aber nicht darthuen, noch erweisen kan, das 
er bey Handlung serviret undt gleichwohl in diese Brüderschaft sich 
zu begeben Beliebung hat, dem soll es auch unversagt sein, jedoch 
das er zuvor 100 Reichsthaler in die Lade einlege, nebensl erwehnten 
specie Reichsthaler vor die Herren ehesten ; vorbey dies zu merkhen, 
das beyderseits, so wohl bey denen, welche die 20 Gulden, als auch 
bey denen andern, so die 100 Reichsthaler geben sollen, eine Modalität 
soll getroffen werden, undt ein jeglicher proportionate so viel bey-
steirern wirdt, als sich etvann gegen genauer Betrachtung, seine 
Commerden undt Handlung erstrekhet, darnach er mehr oder weniger 
dem Aufsatz beyzusteuren schuldig sein wirdt. 

5. Ohne Wissen und Willen der Herrn Ehesten, solle auch keiner 
befugt sein, einen Jungen in die Handlung zu verschreiben, viel 
veniger über ein halbes Jahr unverschrübener bey sich behalten, bey 
willkürlicher Straff der Herren Ehesten. Undt wann der Junge nach 
genügsamer Erweisung seiner Kundschaft von der Brüderschaft auf-
genommen wirdt, soll er in die Lade einen specie Ducaten zu legen 
schuldig sein. 

6. Auserhalb der freyen Jahrmärckte soll keinem Ausländer zu-
gelassen sein, einige Kauffmans-Wahr wie sie Nahmen haben möge, zu 
verkauften, ausgenommen innerhalb der 8 Tagen der Niederlag, in 
welcher zeit ihme frey stehen soll, seine Wahren Stuckweis, nicht 
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aber Eilenweis zu verkauffen, undt zwar nur den Einheimischen 
nicht aber den Frembden. Wer darüber betretten wird, dessen Wahr 
soll verfallen sein, deren die eine Holfft einem ehrsamen Magistrat, die 
andere Helift aber einer gantzon Brüderschaft zu stehen, denen darzu 
deputirten Beschauern aber von jeglichen Gulden 10 Denarii gebühren 
sollen. 

7. Zu Jahrmark-Zeiten soll keinem Ausländer erlaubt sein, Tuch, 
Zeug, oder andere schneidende Wahren nach der Ellen, in gleichen 
Specerey-Wahren nachm Pfundt oder Loth zu verkauffen, sondern nach 
dem Pfundt, Centner und Stein, doch ehendor nicht, als den Tag vor 
den froyen öffentlichen Jahrmarckto, auch nicht bey offenen Gewölben 
sondern nur bey Hause, undt in der Stille, damit nicht eine Unordnung 
erfolge. Wer darwider thut, undt in dor That ergriffen wirdt, dessen 
Wahren sollen weggenommen, doch gegen gebührende Lösung restitu-
niret werden. 

8. Und weil von langer zeit her, bey diser Stadt die Handlung 
und ordentliche Kaufmans-Negotien dermasson zerstümpelt worden, 
und alles in die höchste Unordnung gerathen, so gar, das fast ein jeder 
Führman, Rossknecht, ja auch viel alte kuplerisehe Weiber, Ju ten, Judens-
Genossen, undt dergleichen Gesindl sich uterstanden, ein undt andere 
Wahren in die Häuser herumb zu tragen, undt zu verkauffen, da durch 
dann cincin ehrlichen Kaufmann sein Stücke Brodt unrochtmessiger 
Weise abgeschnitten worden: als soll dergleichen schädliche Unordnung 
gäntzlichen abgeschafft werden, undt keines Weges mehr (ausserhalb 
der frcyen öffentlichen Jahrmärkte) zugelassen sein, dergleichen Stüm-
plorey zu üben, bey Verlust der Wahren, so hirüber betreiten wirdt. 

9. Die Commissons- Wahren betreffende, soll keiner (er sey gleich 
inn- oder außerhalb der Brüdcrschafft) Macht haben einige dergleichen 
Wahren, wie sie Nahmen haben mögen, von einem Frembden oder 
Einheimischen ohne Bewust der Herren Elteston anzunehmen, undt in 
Commission zu verkaufen, bey willkührlicher Straffe der gesambten 
B rüderschafft. 

10. Soll die Brüderschaft alle quartal zusammen kommen, undt 
auf vorfallende nolh ein jeglicher in die Lade zu legen schuldig sein 
30 Denarii. Alle Jahr aber an denen drey hohen Feyertagen abends, 
soll durch den jüngsten Brüder, den armen Leuthen in der Kirchen 
aus der Brüdcrschafft-Cassa ausgetheilt werden jedesmahl 3 ungrische 
Gulden. 

11. Die 4 Eltesten sollen von dem Empfang und Ausgab der 
Brüdcrehafft alle Jahr richtige Rechnung geben, als dann soll mann 
auf neue diselben widerumb conlirmiren, oder das auf Guttachten der 
gesambten Brüdcrschafft andere erwöhlt undt gesetzet werden. 

Letzliehen und 12. Soll in dieser Brüdcrschafft, sonderlich undt. 
ernstlichen verbolhen sein zu Haus, auf denen Märckten undt aller 
anderer Orthen, sowohl denen Patronen selbsten, als auch Dienern, 
Jungen undt Knechten, das Gottslästerliche Fluchen, undt Schweren, 
alles unnöthige Gezänckhe, Hadder undt Zwietracht, wie auch allerley 
ungebührliche Vortheil wegen der Stellen in Aufbawen, massen denn 
allzeit, wie vors alters her, also auch nnjetzo, di Fitesten in der 
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Handlung mit der Stelle des Aufbawens, den Vorzug haben sollen, inn-
sonderheit s oll auch auf der Strassen die Brüderschaft einer dan 
andern vertrauliche GesellschafTt leisten, keiner von dem andern nicht 
wegfahren, sondern mit Rath nndt Hülffe einander treulich beystehen, 
doch wirdt sein jeder mit der Aufladung undt Bespannung seines 
Wagens auch also einzurichten wissen, dass er seinen Nebenconsorlen 
nicht muthwillige Verhinderung machet. Wer nun hierwieder handln 
wirdt, soll von denen Herren Eltesten der Gebühr undt dem Vor-
berechen nach abgestrafft werden. 

Zu Urkundt und mehrer Beglaubung dessen allen haben wir 
obbeschriebene artickel undt Puncta mit unserm undt gemeiner Stadt 
grössern secret Innsigill bekräfftiget undt authentice heraus geben. 
Jedoch mit Vorbehalt dieselben nach Gelegenheit der Zeit und erhei-
schender Nothdurfft zu ändorn, zu vermehren undt zu mindern. Ge-
schehen in oberwenten Königl. Freystadt Leütschaw den 30-ten Monats-
tag Augusti, nach Christi unseres Heilandes gnadenreichen Gehurlh im 
1686. Jahr (P. H.) N. Richter und Rath oberwehnten königl. Freystadt 
Leütschau. 

Eredetije az Orsz. Levéltár m. udv. kanczelláriai osztályában „Conc. Exped. 
1086. No. 209." alatt, mely I. Lipót királynak 1080. szeptember 24-én kelt megerősitö 
levelében a királyi könyvek XV11L kötetének 426—429. lapján található. 

DÁVID-CZENK JOBBÁGYSZOLGÁLMÁNYAI 1608-BÓE. 

Én Keller Menyhárt császár urunk ő felsége kis-martoni harmin-
ezadosa, adom emlékezetül ezen levelemnek rendiben azkiknek illik, 
hogy én ez elmúlt esztendőben, Joó Balázsné idejében, és Joó János 
uram idejében Dávid-Czenket, hogy tisztül birtam, ilyen szertartás, adózás 
és szolgálat volt az dávid-czenki polgárok között : 

1. Valahány pusztahely földet az polgárok bevetettek, minden 
hold földtűi egy-egy köböllel tartoznak azmit beleveLetLenek. 

2. Minden hely : egy túrót, egy meszely vajat, két tikfiat, egy kappant, 
egy tikot, egy ludat és karácson kalácsját. 

3. Minden egész hely 20 pénzt kétszer, félhelyes 10 pénzzel 
tartozott. 

4. Szilvát ők tartoznak aszalni. 
5. Bor-foglalásban, ha csak egy, avagy két hordó bora volt az 

polgárnak, mindenkor egyiket elfoglalták. 
6. Télben minden héten 2 nap, nyáron 3 nappal tartoztak 

robottal. 
7. Az zsellér: télben egy-egy nappal, nyárban másfél nappal. 
8. Nyárban ha az földesúr 12 pénzt vetett az polgároknak, néki 

tartoztak munkára menni. 
9. Minden szőlő hasznát és azonkívül, ha mi szőlő hasznát pénzen 

vött az földesura, azt mind ők tartoznak betakarítani mind hordó-
kötözéssel egyetemben. Azonképen aratást, kaszálást, szőlőkapálást. 



277 . 

10. Ha mely héten egyen avagy ketten, vagy hármon az napot 
meg nem szolgálták, egyszersmind tartoztanak megszolgálni. 

11. Boráruitatás mindenkor szerrel járt és ha az bor el nem költ, 
reájok osztották. 

12. Egy hétben másfél nap tartozott szántani minden elee. 
13. Az udvarnál minden éjjel az birónak ott kellett hálni másod-

magával, ha az szükség kívánta harmadmagával. Mikor az biró oda 
nem mehetett, más emberséges embert küldött maga helyiben. 

14. Az Ikva, az malomtúl fogva ide fel az halastóig és bidig 
tilos volt, kit éjfélig egy ember, éjfél után más ember tartozott, őrözni. 

15. Az jégvermet megépíteni, megrakni a csorda járásban. 
Kinek bizonyságára adtam ezen levelemet kezem Írásával és 

pecsétemmel megerősítve. 
Sopront, 27. die Februarii, 1608. 

(P. H.) Melchior Kheller, s. k. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályában. 

ERDÉLYI HIGANYVÉTEL1 SZERZŐDÉSEK 1701—1703-BAN. 

I . 

Zuwisscn, das an heiindt zu Ende gesetzten Dato zwischen der 
in Landt anwesenden löblichen Cameral-Comission an ainem, dan denen 
hienach benambsten griechischen Handelsleüth als: Herren Michael 
István, der griechischen Hermanstätter Compagnie Richtern, Száva János 
von Cronstatt, und Cristoph Georg von Hermanstatt, ändertest theils, 
nachfolgende Abredt und Contract gepflogen und beschlossen worden. 

1. Verkhauift obhochgcdachte kayserliche löbliche Commission 
ermelten griechischen Kaufleüth 50 Centen mehr oder weniger in Vor-
rath sich befindendte Queckhsilber, nach alter üblich Zalaknerischen 
Gewicht, jeden derselben pro 280 fl. Hungar. und erbiettet sich hinüber. 

2. Ihnen Abkautfern zu anhero Bringung des zu Zalakna über-
nembenten Queckhsilber s, nur Fuhr, ohne ihnen Endtgeldt anhero nacher 
Weisseiiburg zu verschaffen. 

3. Dahingegen aber versprechen mehr berührte griechische Handels-
leüth als Kauffer den obpactirten betragendten Werth in nachstehenten 
Termin und Vehrung als 1. Bey Übernehmimg angereckhter 50 Centner 
Queckhsilber 4800 fl. 2. Den 15. Marty des lauffendton Jahrs abermahls 
3600 fl. Und 3. den 3. May hierauf!' den betragendten Rest in guetter 
gangbahrer Münz, und zwar nicht in grossen Goldstuckhen, allliior in 
Weissenburg, zu löblicher Commissions Ilandten oder wem etwa diso 
Gelder commissionaliter angewisen werden, bahr zu bezahlen, damit 
aber mehr hochberührte kayserliche Commission den über die gleich 
bey Aushändigung des Queckhsilbers im Bahr erlegenden 4800 fl. noch 
ruckbständig und auf obenendt paclirlc Termin credidirte, Zahlung umb 
so mehrers gesichert sein mögen. 
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4. Als hat ncbens ihnen Abkauffern pro fidejussore, zur Bürg-
schaft sich mit unterschreiben, und solle dise, respective Bekhandtimss 
und Caution nach völlig abgeführten, und bezahlten Kauf-Summa ad 
cassandum zuruckh gegeben werden. 

Schliesslichen erbietten sich sie Kauffer auch, die zu Einmachung 
des von ihnen gekauften Queckhsilber benöttigte Heüdt oder Fühl auf 
deren aignen Kosten herbey zu schaffen. Alles getraülich undt ohne 
Geföhrte, zu wahrer dessen Urkhundt sindt dises Kaufscontracts 2 gleich-
lauthende Exemplaria aufgericht, undt jedweden Contrahirendten Thcil 
eines unter des andtern Ferttigung zugestelt worden. Bescheben zu 
Weissburg den 14. Febr. 1701. 

i i . 

Contract über die denen Härmanstätter griechischen Handls-Leiith 
auf 3 Jahr lang jährlich überlassene SO Centner Queckhsilber. 

Heundt zu Endt gesezten Dato ist zwischen der kayserlichen der-
mahlen in Sibenbürgen subsistirendten Camer al-Commission ainer, dan 
den griechischen Handclsleüthen Theodorum Zoltán, der Härmanstätter 
griechischen Compagnie Richtern, Georgium Christoph, Georgium Oramatica, 
Znphir Zoti, Angeium Bai, und Zachariam Kozma andersaiths, nach-
folgender Contract, bis auf einer hochlöblichcn kayserl. Hoff-Cammer 
Ratification geschlossen worden. 

1. Überlast sie kays. Cameral-Commission obernennten griechischen 
Handlsleüthen jährlich 80 Centen Queckhsilber und zwar jedem Centen 
pro 225 Gulden r. f. 

2. Weillen disc 80 Centen Queckhsilber nur in Türckhey*) verführt 
werden, solle an die auf den Pässen gegen Moldau, Wallachey und 
den türckhischen Confinien angesteltcn kaysorlichen Dreyssigcr von ihr 
Commission die Verordnung ergehen, was von oben specificirten Handls-
leüthen an dise 80 Centner Queckhsilber nach und nach in die Türckhey 
verführt würdt mauthfrey zu passiren. 

3. Verbindet sich die Kayserlichc Cameral Commission an keinen 
andern ein Pfundt Queckhsilber zu verkauffen umb solches in die 
Türckhey zu verführen, und werde sie an vorgedachte Dreyssigcr einen 
Befehl ergehen lassen, wan sie Queckhsilber antreffen, welches den 
obigen Handlsleüthen nicht zugehört, solches also gleich zu contra-
bantii'cn, welche aber zur Verhiettung oder Confusion und Fähler so 
oft sie von den 80 Centen Queckhsilber was in Türckhey schickhen 
einen Zetl mitgeben, damit die Dreyssigcr wissen, das es ihnen zugehöre, 
und dahero passiren lassen. Worgegen 

4. Sie griechische Handlsleüth sich obligiren anitzo gleich 20 
Centner, und nach verflossenen 3 Monathen, oder einen Quartal wider 
so vili, mithin bis zu völliger Abführung der von der kayserlichen 

') Erro a kikötésre azért volt szükség, mert Szemlénk 1897. évf. 521. s köv. 
I. szerint az Erdélyben termelt többi higanyt I. Lipót király ugyanezen év márczius 
1-én Hollandiának kötötte le. 
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Cameral-Commission jährlich überlassenen 80 quartaliter 20. Centen 
zunehmen. 

5. Versprechen sie Kaufíleüth jedesmahlcn Zug vor Zug das 
Queckhsilber zu empfangen. 

6. Undt die Zahlung in gutter gangbarer Münz mit völliger Aus-
schliessung der wollachischen schlotton und so vili es sein kann : in 
Siebenzehner und Silber Schillinger, auch Lebenthaller, massen dises 
Geldt zur Goldt-Einlösung gebraucht würdt. 

Zu letzten schliesslich solle diser Contract von unten gesetzten 
Dato an zu rechnen, auf 3 Jahr verstandten, und jeder contractirende 
Theil steift" darob zu halten verbunden sein. Zu khundt dessen 2 gleich-
lautende Exemplaria aufgerichtet, und jedem Theill zu seiner Sicher-
heit eines zugestelt werden. Hormanstätt, den 1. May 1703. 

Egykorú másolata az Orsz. Levéltár erdélyi thesauráriátusi osztályában 
1703. évi 69. sz. alatt. 

Uazdaságtörlcnelmi Szemle 1899. 20 



IRODALOM. 
Historie de la pomme de terre traitée aux points de vue historique, 

biologique, pathologique, cultural et utilitaire par Ernest Roze. Paris, 
1898. — Nagy 8.-rét, XII + 464. lap. Fametszetekkel és egy színe-
zett melléklettel. Ára 15 frank. 

Jelen munkának csak első részével szándékozunk foglalkozni, 
melynek alczime szóhü fordításban: „A burgonya, eredeti hazájától az 
Európába s utóbb Francziaországba való behozatala utáni időig." (La 
pomme de terre depuis son pays d'origine jusqu' après son intro-
duction en Europe, puis en France.) 

Szerző az első fejezetben mindenekelőtt az emiitett növényfaj 
vad válfajáról és ősi hazájáról értekezik, mely a legrégibb tudósitások 
szerint Chilé és Peruban keresendő. E tudósitások közül azonban nem 
emliti föl Martyr Péterét ; talán csak azért nem, mert nem lapozgatta 
át ennek a levelezését s nem elégedett volna meg ezen esetben azzal, 
hogy az adatot szépen utána mondja elődeinek a nélkül, hogy idézettel szol-
gálhatna. Legrégibb adata Pietro Cieca de Léon spanyol krónikájából 
(1550 nem 1533) van merítve, melyben ez fölemlíti a kukoriczát, a 
burgonyát (las papas) és a quinuá-t (Chenopodium quinoa) mely utóbbi 
két növényfaj még mai napig is fontos szerepet játszik Peru és Chilé 
lakosainak élelmezésében. Szerinte továbbá a „papas" gumóiból, meg-
főve, majdnem oly lágy pép készül, mint a gesztenye-máié ; a napon 
megszárított gumóknak pedig Chumo (ejtsd esumo) a nevük. Ebből 
eléggé világos az, hogy csakugyan egy burgonyafajtával (solanum) van 
dolgunk, nem pedig a „batatas" növényfajjal, mely a „convulvulus" 
rendhez tartozik s melylyel a régibb irók a burgonyát gyakorta össze-
zavarják. x) 

Az ezután következő két adat Lopez dé Gomara (1554) és Agostino 
de Zarate (1555) munkáiból került, kik szintén emiitik a „papas" czimü 
növényt. Idézetet azonban szerző nem ad. 

Időrendben követi őket Cardan Jeromos De rerum varietale czimü 
munkájával (Basel 1557), melyben ő szintén fölemliti a Peruban honos 
„papas" növényfajt, mely szerinte szarvasgomba-féle termék (une espèce 
de truffe) és melylyel kenyér helyett élnek az ottani lakosok. A földben 
teremnek (a gumók). Megszárítva eiuno (ejtsd ki csunó) a nevük . . . . 
A gesztenyéhez hasonlítanak, de izük sokkal kellemesebb" . . . a mi 
persze egyéni izlés dolga. 

] ) Ascanio Contorio például azt irja az amerikai bennszülöttekről, hogy 
„viveno oltre . . . di certe radici da essi chiamate Hetich, che sono di buonissimo 
gusto, et simili alli Navoni" tehát talán egy rcpafajról van szó ez esetben. Commentarli 
II. 99. Vinegia 1569. 
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Ezután szerzőnk hosszú kivonatot közöl a papas növényről és 
chugno-ról José ile Acosta, a második perui jezsuita provincziális köny-
véből, (História natural y moral de las Indias) mely munka eredetileg 
Barcelonában 1591-ben jelent meg; franczia fordításban pedig Robert 
Regnaalt tollából 1598-ban. Szerzőnk ez utóbbiból idéz. 

A mondottakból már észrevehette az olvasó azt, hogy egy-két 
dologban, íöleg a dátumokban, Roze előadása eltér attól, a mit a Gazd. 
Tört. Szemle 1896. évfolyamában a burgonya történetéről olvashatunk 
és a Pallas Lexikon czikkirójáétól is. 

Még sok érdekes dolgot beszél el szerzőnk ebben az első fejezet-
ben — notabene a XVII. század teljes mellőzésével — a két utolsó 
század Íróiból; ezeket illetőleg azonban már magára a könyvre kell 
utalnom az olvasót. Ilyképen áttérhetünk a második fejezetre, mely a 
burgonyának Európába való behozatalát tárgyalja. 

Szerző szerint az uj növénynek, értsük meg jól : a Solanum tube-
rosum két válfaját, egyidőben honosították meg Európában. Az egyikét 
vörösös gumókkal és violaszinii virágokkal Peruból egyenes uton Spanyol-
országba importálták, innen pedig Itálián át a Németalföldekre, honnan 
Ausztrián át Németországba, azután tovább Hélvécziába és végre Franczia-
országba került. Élek azonban a gyanupörrel, hogy szerzőnk a burgo-
nyának, mint növénytani újdonságnak és inkább curiosumngk vándor-
lásait összetévesztette — a burgonyának, mint veteménynek és fontos 
élelmi czikknek elterjedési útjával. 

A másik válfaj sárgás gumókkal és violaszinii virágokkal az ősi 
hazából Virginiába került s innen Angliába, hol mai napság is „potalo" 
a neve ; a mi épp oly keveset bizonyít a burgonya ellen, mint olasz 
neve „patate" vagy a spanyol „patata", mert Angliában csak rilka 
ember hallotta hirét a „batatas* nevü növénynek, mely mint már emlí-
tőin a Convolvulus családhoz tartozik, inig ellenben a burgonya minden-
napi eledelét képezi itt, gazdagnak-szegénynek egyaránt. Roze több 
tekintélyre hivatkozik, azon állítását illetőleg, hogy az európaiak meg-
érkezése előtt Virginiában és egyáltalában az Éjszak-amerikai Egyesült-
Államokban a burgonya teljesen ismeretien vaia. Így nyilatkozott pl. 
dr. Roulin, továbbá dr. Asa Cray és az indiánokkal jól ismerős „Mr. 
Harris" is. Miután Harris épp olyan, vagy majdnem olyan közönséges 
angol családnév, mint pl. Smith vagy Robinson, szerzőnknek nincs mit 
tartania attól, hogy elárulta az illető Mr. Harris kilétének titkát, hacsak 
a szerencsés véletlen nem vezet bennünket a nyomára. 

Azt a két kérdést, hogy Virginiából ki és mikor hozta a burgo-
nyát először Angliába, szerzőnknek sem sikerült még tisztáznia. Idéz 
ugyan egy helyét Heriot Tamás jelentéséből Virginia fölfödözéséröl, 
mely 1587. február havából van keltezve és mely egyebek közt egy 
„Opcnhauk" nevü növényről is ad rövid leírást ; de oly rövidre szabottat, 
hogy egyáltalában lehetetlen belőle teljes biztossággal meghatározni, 
valljon csakugyan a burgonyáról volt-e szó benne vagy sem. Különben 
maga Heriot sem állítja azt, hogy az illető növényből hozolt-e 
főnöke Sir Walter Raleigh magával mustrát vagy nem. Bővebben W. 
S. Mitchell értekezelt e tárgyról „The origin of the potato" czim alatt 
a Gardener s Chronicle XXV. kötetében és Arthur Sutton is közölt egy-

20* 
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két adatot a londoni Journal of Horticulture 1895. okt. 31-diki „számá-
ban, a melyekre Roze hivatkozik. A batata Virginiana sive Virgini-
anorum más neveken Pappus, potatoes of Virginia és potatoes of America 
nevű növény leírása megvan továbbá John Gerarde ily czimü müvében 
Herball of general historié of plants, melynek első kiadása 1597-ben 
jelent meg, de ez is megint éppen a gyökér leírásában nem eléggé 
szabatos. Reprodukálja továbbá szerzőnk Gerarde arczképét is, balkezé-
ben a Solanum vagy convulvulus batatas egy hajtásával, csakhogy a kép 
ha ér is valamit, 1636-ból van keltezve : tehát a Herball egy későbbi 
kiadásának czimlapjáról van másolva. Gerarde ugyan hivatkozik Clusiusra, 
de miután ennek munkája : a Eariorum plantarum história először csak 
1601-ben jelent meg, nem lehetünk biztosak arról, hogy egy és ugyan-
azt a növényfajt értette-e mindkét botanikus. 1629-ben egy más angol 
szerző John Parkinson szintén leirja a „Virginia potato"-t Paradisus 
in sola Paradisus terrestris-èben, de ebben a leírásban sincs köszönet. 

Szerzőnk ezután ismerteti dr. Puttsche dolgozatát, Versuch einer 
Monographie der Kartoffeln (Weimar, 1819.) melylyel éppen nincs meg-
elégedve, a min nem kell csodálkoznunk, mert 80 évvel ezelőtt még 
Németországban is furcsán irtak történelmet. Sőt még 1853-ban sem 
voltak tanultabbak a német tudósok, mert különben honfitársaik nem 
emeltek volna emlékszobrot Offenburgban az angol Drake Ferencznek, 
„ki (szerintük) a burgonyát Európába hozta 1586-ban", a minek bebizo-
nyítására egyetlen egy használható adatuk sem volt. 

Térszüke miatt nem kisérhetjük tovább lépésről-lépésre franczia 
szerzőnket a burgonya angolországi történelmében. Legyen elég e helyen 
annyit megjegyeznünk: 1. hogy a harmadik pretendens, Hawkins neve 
ugy került a burgonya történelmébe, mint Pilátusé a krédóba; 2. hogy 
Veridámi Bacon egyik müvében beszél a burgonya gumóinak lisztes 
anyagáról és 3. hogy szerzőnk előadásából eléggé világos az, hogy 
a burgonya termeléséhez az Egyesült Királyságban is, komolyan csak a 
XVIII. század eleje körül fogtak. 

A második czikkelyben Roze részletesen elbeszéli azután, hogy a 
burgonya mint került az európai kontinensre, mely elbeszélés folyamá-
ban hosszú kivonatot kapunk Gaspard Bauhin Prodromus Theatri botanici 
czimen ismert munkájából, (Majnai Frankfurt, 1620.) melyben szerzője 
fölemlíti, hogy dr. Scholtz Lőrincz 1590-ben (jegyezzük meg jól e 
dátumot) megküldötte neki Boroszlóból a spanyol (tehát nem perui) 
pappas növény színezett rajzát, hogy ennek leírását Phytopinax czimü 
munkájában „Solanum tuberosum" név alatt adta és hogy rajzát meg-
küldötte Clusiusnak, Jelen munkájához pedig mellékletül Roze közli 
Clusiustól színezett rajzát a valódi burgonyának ily fölirattal „Tara-
toufli â Philipp de Sivry acceptum Viennae 26. Januarij 1588" (tehát 
két évvel dr. Scholtz küldeménye előtt). A fölirat alatt még ez áll : 
„Papas Peruanum Petri Ciecae, a mi igaz lehet, vagy nem. A kép 
32 cm. magas és 27 cm. széles. Eredetijét a Musée Plantinban őrizik 
Antwerpenben. Mindebből minden esetre világos az, hogy a 
dr. Scholztől eredő rajz nem egy és ugyanaz a Glusius-féle rajzzal, 
mint azt egynémely tévtanitók állítják. Különben Bauhin azt is irja, 
hogy a dr. Scholtz küldötte rajzon sem a gyümölcs, sem a gyökerekről 
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függő gumók nem valának ábrázolva ; már pedig ezek meg vannak a 
Clusius-féle képen. 

A „Taratoufli" névből támadt a német „Kartof fe l" , éppúgy, mint 
a német „Grundbirne" szóból a magyar „krumpli" „krompéru stb. 

Roze ezután tovább folytatja elbeszélését, de fölötte zavaros 
modorban, és édes keveset mond a burgonya németországi töiténetéről. 

Végül egy hosszú fejezetet szentel a burgonya francziaországi tör-
ténetének, mely majdnem száz lapra rúg és minden lapon csakúgy 
hemzseg a sok szarkalábtól világos bizonyítékául annak, hogy szerzőnk 
szorgalmas kutató ugyan, de nem volt elég tehetsége vagy akarata 
arra, hogy az összegyűjtött anyagot földolgozza. Egy amerikai szólásmód 
szerint „nagyobb falatba harapott, mint a mennyit képes volt meg-
rágni". 

Könyvének történelmi részét azért, inkább előmunkálatnak, mint 
sem befejezett tanulmánynak kell tekintenünk. Mindazonáltal fogadja 
ezért is köszönetünket, mert hasznos munkát végezett. 

Kropf Lajos. 



VEGYESEK. 

Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben. 
Az Orsz. Levéltár 1613. évi országgyűlési iratai közt, a pozsonyi kamara 
számvevőségének 1612 jan. 16-án készült kimutatása maradt fönn mind-
azon árukról, a melyeket 1610-ben L ő c s e , K é s m á r k , E p e r j e s és 
K a s s a város kereskedői, a z s o l n a i és p u c h ó i harminczadokon 
keresztül, privilégiumaik alapján, harminczadvámmentesen hoztak be kül-
földről az országba. A latin kimutatás kivonata ez : 

A l ő c s e i kereskedők behoztak : 
20 vég lund-i (londinensis) posztót 

116 „ meissen-i (misnensis) „ 
24 „ karasia posztót 

3927 „ szüéziai „ 
36 „ iglaui „ 

1372 „ morva „ 
7 „ „Septuch"-ot (báránygyapjuból ? való posztót) 

Összesen 5502 vég p o s z t ó t . 
123 „ szüéziai v á s z n a t 
100 „ zwillich „ 
25 „ „parchain"-t 
29 „ „sydich"-et 

5 mázsa kalaposoknak való g y a p j ú t és 14 frtnyi vám alá eső különböző 
árut. Mindezen á r u k h a r m i n c za da 894 f r t 31 d é n á r t tett 
volna ki. 

A k é s m á r k i kereskedők behoztak : 
15 vég sziléziai posztót 

314 „ morva „ 
Összesen 329 vég p o s z t ó t . 

17 „ jó „parchain"-t 
10 „ „sydich"-et 
46 „ sziléziai v á s z n a t 
6 „ zwillich „ 

100 drb. közönséges fátyolt 
2 font sáfrányt 
2 „ szegfűt 
3 „ muskátvirágot. Mindezen á r u k l i a r m i u-

c z a d a 53 f r t 77 d é n á r t tett volna ki. 
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Az e p e r j e s i kereskedők behoztak : 
396 vég1 morva p o s z t ó t , 100 drb. h u s z á r - s ü v e g e t és még 

42'/2 denárnyi vám alá eső különböző árut. Mindezeknek h a r m i n c z a d a : 
52 f r t 40V2 d é n á r t tett volna ki. 

A k a s s a i kereskedők behoztak : 
69V2 kalaposoknak való g y a p j ú t és még 8 frt 47 denárnyi vám 

alá eső különböző árut. Mindezeknek h a r m i n c z a d a 43 frt 22 d é n á r t 
tett volna ki. 

E négy város kereskedői tehát 1610-ben 1043 frt 47Va denárnyi vám 
alá eső árut s azok közül 6227 vég p o s z t ó t hoztak be az országba 
vámmentesen. x . 

Magyar borok szállítása a bécsi udvar számára 1571—81-ig. A szepes i 
kamara 1571 jan. 28-án (Bécsi udv. kam. ltár 14,359. fase. Ilung.) ő felsége 
saját t o k a j i szőlőjében termett 17 hordó finom fehér és egy hordó 
vörös bort küld Bécsbe, melyeket legjobb borkóstolói által, a legnagyobb 
gonddal válogattatott ki a felséges udvar számára. 

A király 1576 okt. 3-án Regensburgból a következő magyar borokat 
rendelte meg a bécsi udvari kamaránál: 20 hordó t o k a j i t , 8 hordó 
s o p r o n i t , 8 hordó s z e u t g y ö r g y i t, 8 hordó r u s z t i t , 12 hordó 
k i s m a r t o n i t . Azonkívül E r n ő f ő h e r c z e g számára 10 hordó 
t o k a j i t , 6 hordó k i s m a r t o n i t , 6 hordó s o p r o n i t — közte egy 
hordó v ö r ö s bort, — 6 hordó r u s z t i t ; végül S c h w e n d i Lázár 
számára 4 hordó t o k a j i t . 

A bécsi udvari kamara e megrendelést továbbította a magyar 
kamarákhoz. A magyar kamarák azonban p é n z n é l k ü l szűkölködtek 
s mivel hitelbe senki sem adott bort, jó ideig tartott, mig a kivánt borok 
az udvarhoz érkezhettek. 

A szepesi kamara 1576. decz. 20-án (Hung. fase. 14,371.) jelenti 
E r il ő főherczegnek, hogy nincsen oly bor készletben, mely az udvarhoz 
méltó volna; a t o k a j i bor jó liiruevét pedig nem akarják koczkára 
tenni, mert a legjobb r é g i t o k a j i borokat már az előző években elküldték 
az udvarnak. A tavaly küldött 34 hordót már venniük kellett. A t o k a j i 
szőlőkben ez évben csodálatosan kevés bor termett. A T o k a j felé szál-
lított borokból az udvarbíró csak 12 hordó jobb bort tudott kiválasztani. 
„Ezt K a s s á r a szállíttattuk — úgymond — s hozzáértő emberekkel meg-
izleltettiik, de csak 6 hordót találtak méltónak arra, hogy az udvar 
fogyassza el. Megkerestük M á g ó c h y Gáspárt, kinek e vidéken a l e g -
j o b b b o r a i vannak, adna el ő felségének. Azonban a mi hitelünkre 
senki sem ad bort. Megírtuk már többször, hogy bort csak k é s z -
p é n z é r t lehet venni. Mi szívesen adunk az illetőknek adóslevelet, de 
bort az ilyenre nem adnak. Ő felsége részére alkalmas jó borok vannak 
K a s s á n : Szabó Györgynél 20 hordóval ; egy-egy hordó ára 50 frt. A 
tulajdonos azonban csak készpénzért adja. E p e r j e s e n : Ferber János-
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nál 5, Gyenge Györgynél 5, Ridinger Mihálynál 2 hordó jó bort találtunk, 
áruk hordónkint 50 frt. Hitelbe azonban ezek sein adják." 

II. R u d o l f császár Prágából 1580. decz. 30-án (Hung. fase. 14,381.) 
dörgedelmes leiratot küldött a szepesi kamarára : 

„Értesítenek bennünket, — úgymond — hogy t o k a j i s z ő l ő i n k e t 
fölötte r o s s z u l m ű v e l i k , mialatt ottani udvarbiránk s egyéb hiva-
talnokaink szőlői jól vannak művelve s amig azok bővelkednek borban, 
addig a mi udvari pinczéink szükséget szenvednek. A szepesi kamara 
tehát értesítsen bennünket, hogy állanak a dolgok s hogyan lehetne ezeken 
a bajokon segíteni." 

A szepesi kamara (Hung. fase. 14,382.) M i k s a főherczeghez 1581 
márcz. 3-án ezeket irja : „Kaptuk fönségednek január 24-én kelt levelét, 
melyben parancsolja, hogy 10—12 hordó r e g é o z i és m i s k o l c z i 
l e g f i n o m a b b b o r t küldjünk a király ő felsége pinczéje számára. 
Szívesen küldenénk, h a v o l n a p é n z ü n k . A pénztár lires, olyan meg 
nem akad, a ki kölcsön adna. A M á g ó o h y adta 12 hordó regéczi 
bort már elküldtük az udvarnak." A f ő h e r e z e g erre 1581. mározius 
28-án megparancsolta a pozsonyi sőhivatalnak, hogy azonnal szedjen össze 
600 frtot és küldje el a szepesi kamarának borok vásárlására. 

Dr. Talcáts Sándor. 
Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele. I . L ipó t k i r á l y az 

erdélyi görög kereskedők számára 1701. szeptember 12-én (Hoffinanz 13,925.) 
a következő szabadalmakat adta. 

A kereskedés — úgymond — sokáig pangott a hosszú háborúkban, 
itt az ideje, hogy azt helyreállítsuk. A görögök, kik készek mindennel 
kereskedni, pártfogásunkért folyamodnak. Meghallgatván kérésüket, bele-
egyezésünket adtuk, még pedig : 

1. Valamennyiüket, a kik Erdélyben laknak vagy kereskedést űznek, 
védelmünkbe veszszük, még pedig úgy, hogy senki mástól ne függjenek, 
mint a bécsi udvari kamarától és az erdélyi thezauráriátustól. 

2. Boltjaikban vagy sátraikban, melyeket szokásuk szerint a vásárok-
ban vagy a városok s falvakban birnak, miként azelőtt is, mind a 11' i n-
g r o s s o , azaz egész véggel és rőffél, mind pedig kicsiben egyaránt 
kereskedhetnek s e kiváltságukban senki őket háborgatni ne merészelje, 
inert a kárt duplán fizeti meg. 

3. A kereskedés nagyobb biztonságára és kényelmére, őket ős azon 
helyeket, a hol laknak, fölmentjük a kvártélyozástól és az előfogatok 
szolgáltatásától s más hasonló terhektől. 

4. A g ö r ö g k e r e s k e d ő k t á r s u l a t a , mely e kiváltságleve-
lünket élvezi, bárhova menjen is, mind Erdélyben mind Magyarországban, 
mindenütt méltányos áron jusson élelemhez ós a házakban vagy várakban 
éjjel vagy nappal áruival együtt menedéket találhasson. Ha pedig kárt 
szenvedne, akkor azért a felelősség az egész illető vármegyét terhelje. 

5. Az élelmi czikkeket saját szükségletükre a görög kereskedőknek 
is-szabad összevásárolniuk, azonkívül mindenféle áruikkal bárhol, Erdély-
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ben vagy az örökös tartományokban kereskedésüket szabadon űzhetik és 
a szokásos harminczadon kivül semmivel sem terhelhetők. Azt azonban 
megjegyezzük, hogy az a r a n y , e z ü s t , k é n e s ő ós s a l é t r o m 
kivitele, Erdélyből ós Magyarországból egyaránt tilos, avagy csakis elő-
zetes jóváhagyásunkkal s bánya- és pénzverő hivatalunk pecsétje alatt 
lesz megengedhető. Ila ilyesmit engedély nélkül szállítanának, elkoboztatik 
a fiscus számára. 

6. Megengedjük a görög társulat tagjainak, hogy maguk közt b i r ó t 
és e s k ü d t e k e t válaszszanak, a kik a köztük támadt tisztán 
k e r e s k e d e l m i p e r e k e t és v i s z á l y o k a t elintézzék, még pedig 
minden fölebbezés kizárásával. Polgári ügyeik is első fokban az ő 
választott birájuk elé tartoznak s onnan fölebbezhetők a thezauráriátushoz, 
innen viszont, ha a viszály tárgya 500 írtnál nagyobb értékű volna, a 
bécsi udv. kamara elé terjesztendő, de a bűnvádi esetek közvetlenül az 
erdélyi thezauráriátus elé viendők, azonban nagyobb fontosságú ügyekben 
az udvarhoz is lehet felfolyamodni. 

7. Senki sem lehet e görög társulatnak tagja a választott biró elő-
zetes tudta ós beleegyezése nélkül s annak kiváltságait sem élvezheti. 

8. Megengedjük azt is, hogy ha valamelyik kereskedőnek nemes 
ember ellen valami jogos panasza vagy követelése volna s azt birói uton 
akarná keresni, aziránt ne az erd. főkormányszékhez, hanem a thezaurá-
riátushoz fordulhasson. Azért ha nemes, ember kereskedik, ebben a dolog-
ban, nejn élvezheti nemesi kiváltságát, ő is olyan, mint a többi közön-
séges kereskedő s k e r e s k e d e l m i ü g y e k b e n ugyanazon k e r e s -
k e d e l m i b í r ó s á g alá van vetve. 

í). Végül az egész társulat e kiváltságokért, a szabadalomlevél keltétől 
számítva, évenkinti adó fejében : 1000 rajnai Irtot fizessen a thezauráriátusba, 
a inely ezer irtot aztán maguk közt méltányosan vessék ki s oszszák meg. 

Dr. T. S. 
Kasza-behozatal Bécsből 1629-ben. A magyar kamara 1629. ápril. 11-én 

azt jelentette a bécsi udvari kamarának (Ilung. fase. 14,476.), hogy egyes 
kereskedők nagy tömegben szállítják a k a s z á t Bécsből Magyarországba. 
A minap is a k a s s a i és l ő c s e i kereskedők 4500 darabot, B e t h l e n 
G á b o r megbízottjai pedig 1800-at szállítottak P o z s o n y felé. Most 
meg bizonyos Czimmermann Ádám nevű e p e r j e s i kereskedő akarna 
800 darabot behozni. 

A magyar kamara e nagymértékű szállítást fölötte g y a n ú s n a k 
találván, visszatartotta az egész szállítmányt. „Háborús hirek érkeznek 
mindenfelől — úgymond — s a magyarok igen értik, miként kell a 
k a s z á b ó l k a r d o t v e r n i ! " Mivel azonban a n á d o r a továbbszál-
lítást megengedte, a kamara is útnak eresztette a kereskedőket, előbb 
azonban óvadékot vévén az illetőktől. 

Az udvari kamara helyeselvén ez eljárást, 1629. máj. 14-én kimon-
dotta, hogy ezentúl csak külön vámlevóllel engedi meg a kasza-szállítást 
Magyarországba. A vámlevél kiadását pedig maga számára tartotta fenn. 
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A kamara gyanúját nem mondhatjuk alaptalannak, mert éppen 
f e l s ő m a g y a r o r s z á g i kereskedőkről volt szó, a kik az e r d é l y i 
f e j e d e l e m m e l állandó összeköttetésben állottak és másrészt Erdély-
nek abban az időben, különösen N a g y-D i s z n ó d o u virágzó k a s z a -
és s a r l ó - i p a r a volt. Dr. T. S. 

A kéntermelés kezdete Magyarországban. H a z á n k b a n 1570-ig n e m 
t e r m e l t e k k é n t . A hadi- és más czélra szükséges ként Lengyel-
országból és az osztrák örökös tartományokból hozták be. Ez évben 
azonban bizonyos M a r c k q u a r t Márton nevü ember, hosszas és költ-
séges fáradozás után biztos módot talált fel arra, (extrahendi et separandi 
de M a r c h a s i t i s mineralibus sic dictis) miként lehet a m a r k a s i t a 1 ) 
nevü ásványból a ként elválasztani. A kén fuvására való kemenczét a 
s z o m o 1 n o k i bányákban födözte fel. E bányák akkor T h u r z ó 
S z a n i s z l ó tulajdonában voltak s bizonyos F e y g e l P é t e r szepesi 
kamarai tanácsos birta bérben. Feygel jövedelmezőnek találván a kén 
előállítását, egyezségre lépett Marekquarttal, s hajlandó volt átengedni 
neki 7 évre a szomolnoki bányát. 

Marckquart ekkor a királyhoz fordult, hogy t a l á l m á n y á r a p á -
t e n s t eszközöljön ki. Folyamodásában arra kéri Rudolfot, hogy neki 
Magyarországban 30 évre kizárólagos szabadalmat adjon a kén előállítá-
sára s ez idő alatt senki se merje utánozni az ő találmányát. Kutatásai 
nyomán több helyet talált az országban, a hol a ként könnyen elő lehetne 
állítani. ígéri, hogy a hadi czélra szükséges kén mázsáját olcsó áron, 
azaz „uno floreno atque altero minoris" (?) adja. 

A szepesi kamara (Udv. kam. levélt. 14,360. fase. Hungarica) a fo-
lyamodásra, bizonyosan Feygel úrral összejátszva, azt ajánlta a királynak, 
hogy csak 7 évre adjon pátenst Marckquartnak. Harmincz esztendő igen 
hosszú idő, s ennyi ideig nem volna tanácsos mindenkit eltiltani a kén 
előállításától. Különben Marckquart igen ügyes ember, érti a mesterségét 
s megérdemli a király kegyelmét. Ennek fejében azonban kötelezni kel-
lene őt, hogy a kén mázsáját ő felsége számára 4 írtért (?) „quatenűs 
florenis" adja. Dr. T. S. 

Erdélyi vadászati tilalom 1700-ban. A z e r d é l y i f ő k o r m á n y s z é k 1700 
jan. 20-án (Orsz. Lev. az erdélyi főkormányszék leveleskönyve II. G. 
145. I.) a következő parancsot tette közhírré : 

„A statusoknak és a guberniumnak közönséges megegyezéséből 
parancsoljuk" 

„Hogy mivel a v a d a k az hazából majd teljességgel elpusztulnak, 
azért a v a d á s z a t minden p a r a s z t r e n d t ő l ez hazában t i l a l -
m a s légyen, úgyhogy nemcsak t ő r r e l , c s ő v e l , h o l y a-k ö t é 11 e 1> 
hanem p u s k á v a l , a g á r r a l , k u v a s s z a l és egyszóval semminemű-

i) Szakemberek döntsék el, hogy ez alatt: b i z m u t vagy más ásvány ér-
tendő-e ? 
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képen, a parasztság1, — m e d v e, f a r k a s, n y e s t, h i ú z , v a d -
m a c s k a és g ö r é n y e n kivül — egyébféle vadat ne bántson." 

„Büntetése penig, ha ki ez edictumunkat általhágná, ez légyen, úgy-
mint : egy s z a r v a s é r t fl. 25; e r d e i d i s z n ó é r t hasonlóképen ; egy 
ő z é r t fl. 6; r ó k á é r t fl. 6 ; egy n y ú l é r t fl. 1 ; f o g o l y vagy 
c s á s z á r m a d á r é r t fl. 1; f a j d t y ú k é r t fl. 1; t ú z o k é r t fi. 3. 

E tilalom szoros megtartására pedig a megyei tisztviselők tartozza-
nak vigyázni, sőt évenként, czirkáló tanuvallatásokkal is végére járni és 
a bírságot minden vadért vagy madárért „könyörtelenül" behajtani. 

„A t ő r r e l , c s ő v e l , k a p t á n y n y a l való vadászat penig, a régi 
articulusokban irt poena alatt marad, sőt a paraszt embereknek a g á r-, 
k o p ó - , v i z s l a t a r t á s , f o g o 1 y-h á 1 ó tartása : teljességgel, v i z e -
k e n l e v ő m a d a r a k lövöldözése, fogása s folyóvizekben való h a 1 á-
s z a t " : a földesúr híre nélkül — szigorúan eltiltatik. T. K. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

HAJNIK MUNKÁJA KÖZÉPKORI PERJOGUNKRÓL a legnagyobb 
esemény a hazai történettudomány életében. Szorosabb feladatunkon kívül 
áll ugyan, e nagybecsű műnek (A magyar bírósági szervezet és perjog 
az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt. Budapest, 1899. VII. -{- 454.1.) 
tüzetes ismertetése, de lehetetlen, hogy a g a z d a s á g t ö r t é n e t mívelői-
nek is, mentül behatóbb figyelmébe ne ajánljuk. Mert vamiak munkák, 
és a Hajniké is ilyen, amelyeknek termékenyítő hatása, akár mélységére, 
akár szélességére nézve egyaránt kiszámíthatatlan. Évek hosszú során 
folytatott gazdag levéltári kutatások alapján, új életre kelti szemünk előtt, 
a középkori magyar b í r ó s á g i s z e r v e z e t e t a királyi k ú r i á t ó l 
kezdve le, egészen a f ö l d e s ú r i b í r á s k o d á s i g . Megismertet a 
régi magyar „ b i r t o k f e n n t a r t ó " p ö r ö s k ö d é s összes szövevényei-
vel : a perbe idézések, perhalasztások, bizonyítások ( i s t e n í t é l e t e k k e l , 
perdöntő p á r b a j o k k a l , e s k ü t á r s a k k a l , oklevelekkel) ítéletek és 
perorvoslatok minden nemeivel. Eddig mindezeket már csak végleges 
megállapodásukban : a Verbőczy Hármaskönyvéből ismertük, s íme most 
Hajnik, fejlődésüknek minden fázisát rekonstruálja az Árpád-kortól kezdve 
Verbőczyig. Kétséget sem szenvedhet tehát, hogy ez által a régi magyar 
társadalmi ós gazdasági élet földerítéséhez is, egy nagy lépéssel ismét 
közelebb jutottunk. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE" f. évi április-júniusi füzetei-
nek gazd. tört. vonatkozású közleményei : B e r n á t I. Ráják és ruthének. 
— K o v á c s S e b e s t y é n A. A Vaskapu-szabályozás és a vaskapui 
illeték közgazdasági szempontból. — D ö m ö t ö r L. dr. Örökösödés és 
agrárpolitika. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" f. é. május-júniusi füzeteinek gazd. 
tört. érdekű közleményei : Dr. G o r o v e L. A munkaidő kérdéséhez. — 
Ifj. K o c h A, Az átírási (giro) forgalom fejlődéséről hazánkban. — 
Dr. R á t h Z. Egy új tankönyvről (Gaál Jenő „A nemzetgazdaságtan rend-
szere). — S u g á r I. Pénzintézetek reformja. — Irodalmi Szemle. Dr. K o-
V á c s Gy. Közgazdaságtan ; ism. Dr. N a v r a t i l Á. — Könyvszemle. IX. 
Gazdaságtörténet. 

A „STARINE" horvát történelmi tárnak XXIX. kötetének minket 
érdeklő közleményei : E . L a s z o w s k i , a s z e r é m m e g y e i megyei 
és városi l e v é l t á r a k a t ismerteti, melyekben több gazd. tört. forrás is 
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van. — Giovanni Pieroni hadmérnök jelentése 1639-ben a h o r v á t 
l i a t á r v á r a k állapotáról s többek közt F i ú m é r ó l . — Dr. L. J e l i é , 
Vallaressa a humanista z á r a i érseknek leveleit közli 1449—1496-ig. 

A „MITTHEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR OESTERREICHISCHE 
GESCHICHTSFORSCHUNG" f. é. XX. köt. 2. füzetének minket érdeklő 
közleményei : G. C a r o, az I. Henrik alatt a németek által a m a g y a -
r o k n a k f i z e t e t t a d ó r ó l értekezik. — Irodalom. E. M i c h a e l . 
Geschichte des deutschen Volkes seit dem XIII. Jahrhundert bis zum 
Ausgang des Mittelalters. I. Ismerteti 0 . R e d l i c h elitélőleg. — J. Sus ta 
Zur Geschichte und Kritik der Urbarialaufzeichnungen. Ism. J. L e c h n e r . 



K Ö N Y V É S Z E T . 

Az 1876—1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI 
KÖNYVEK. 

(Második közlemény.) 

Közli : BARCZA IMRE. 

Fraknói Vilmos. II. Lajos király számadási könyve 1525. 8° 194 old. Budapest, 1876. 
Galgóczy Károly. Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült megye monographiája I—III. 

kötet. 8° 248, 275, VIII + 408 old. Budapest, 1876—79. 
de Gerando Antonia. A munka történetének rövid vázlata. 12° 120 old. Buda-

pest (év nélkül). 
Goi-ove László. Eger városának története. 8» XXXII + 336 old. Eger, 1876. 
Gyárfás István. A jászkunok személyes és birtokviszonyainak történelmi és jogi 

fejtegetése. (Magyar igazságügy. 1883.) 
— A jászkunok története II., III., IV. kötet. S° II. kötet 393—487 ; III. kötet 

1. 1—520: BI. kötet 2. 521—795; IV. kötet 1—436 old. Budapest, 1883, 1885. 
— A paraszt vármegye. Értekezések a tört. tudom, köréből. IX. 11. 

Gyürki Antal. Ötvennégy év Hontmegye történetéből. 8°. Vácz, 1883. 
Haan Lajos és Zsilinszky Mihály. Békésmegyei oklevéltár. 8° VIII + 275 old. Buda-

pest, 1877. 
Hajnal István. A békési kaszinó története. 8° (69 old.) Békés-Gyula, 1877. 
Hajnik Imre. A királyi könyvek a vegyesházakbeii királyok korszakából. Ertek, a 

tört. tud. köréből VII. 12. 
ITattyúfy Dezső. Moha község történelmi vázlata. 8° 27 old. Székesfehérvár, 1883. 
Hegyesy Márton. Biharmegye 1848—49-ben. 8n 344. old. Nagyvárad, 1885. 
Hodor Károly. Dobokavármegye ismertetése. Kőre metszett pecsétjével és földabroszá-

val. S» XVIII. + 972 old Kolozsvár. 
Ivánfi Ede. Titel mint prépostsági hely. 8° 32 old. Temesvár. 1877. 
Ivánfy István. A tiszai határőrvidék 1686—1750. 8° 118 old. Budapest, 1885. 
Jakab Klek. A Ghycziek Erdély történetében. Értek, a történ, tud. köréből. VI. 5. 

— A kalendáriumokról U. o. IX. 4. 
— A levéltárokról. Székfoglaló értekezés 8° 191. old. Budapest, 1877. 
— A magyar Fiume. 8° 36 old. U. o. 1885. 
— Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Értek a tört . tud. 

^ köréből. VII. 3. 
Kálnay Nándor. Csesztve község története és leírása. 8° 68 old. Budapest, 1884. 
Kundra Kabos. A sárvári várispánságról. 21 old. Budapest, 1884. 

— Szabolcs vármegye alakulása. Értek, a történ, tud. köréből. XII. 2. 
Károly Gy. Hugó. Abaujmegye XVI. századbeli műveltség történetéről. 8° II + 70 old 

Kassa. 1876. 
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Kelemen Kajetan. A jász-kun redemptio története és fejlődése a jelen korig. 8° 
205 old. Szeged, 1877. 

— Jász-kun birtokviszonyok és fejlődése a jelen korig. 8° 205. old. Karczag, 1897. 
Keleti Károly. Magyarország szőlőszeti statisztikája. 1860—1873. 4° 402 old. Buda-

pest, 1876. 
Komlósy Ferencz. Bosznia és Herczegovina jogviszonya Magyarországhoz a közép-

korban. 1103—1528. I—II. kötet. 8° 160. old. Budapest, 1879. 
Korizmics László. A tiszavölgy rendezése iránt Palleocapa nézetei 1847-ből. 8° 21 old. 

Budapest, 1879. 
Krizskó Pál. A körmöczi régi kamara és grófjai. Értek, a történ, tud. köréből. VIII. 10. 
Kuncz Adolf. Szombathely—Savaria monographiája. I. rész : Szombalhely város, 2 tér-

képpel. 8° 160 old. 

Lakatos Ottó. Arad története. 3 kötet. 8° 252, 274, 308 old. Arad, 1881. 
Lánczy Gyula. A faluközösség eredete, 8° 90 old. Budapest, 1881. 
Lehoczky Tivadar. Bercgvármegye lcirása I. 8° 72 old. Budapest, 1876. 

— Beregvármegye monographiája. I—III. kötet. 8° 460, 501, 860. old. Ung-
vár, 1881, 1882. 

Lukácst/ Kristóf. A magyarok ős-elei, hajdankori nevei és lakhelyei. (Szamosujvár.j 

Majlátli Béla. A felső vármegyék rendeinek gyűlése Kassán, 1863-ban. 8° 71 old. 
Budapest, 1883. 

— A hajdúk kibékitési kísérlete Inánchon 1607-ben. Ertek a tört. tud. köréből X. 7. 
— Adatok a helynevek történetéhez. U. o. XII. 5. 
— Az 1642. évi szőnyi békekötés története. U. o. XII. 5. 
— Forgách Ádám és Báthory Zsófia ékszerei. U. o. X. 3. 
— Liptómcgye őstermelése, adó, ipar, és kereskedelmi viszonyai. 8° VIII -j- 122 old. 

Budapest, 1877. 
Major Pál. Mosonmegyc monográfiája 1 füzet. 8° IV -j- 196. old. M.-Óvár, 1878. 
Marczali Henrik. Magyarország történelme II. József korában I., II. 442, 536 old. 

Budapest, 1882—1885. 
Márki Sándor. Mária, Magyarország királynéja 1370—95. 8° 191 old. és 9 melléklet. 

Budapest, 1885. 
— Sarkad története. 8° 189 old. Budapest, 1877. 

Mikulik József. A bánya és vasipar törlénete Dobsinán. 8° 80 old. Budapest, 1881. 
— Magyar kisvárosi élet 1526—1715. 8° 295 old. Rozsnyó, 1885. 

Morgenstern H. (Marczali.) A földrajzi viszonyok befolyása Magyarország történetére. 
8° 49 old. Budapest, 1874. 

Nagy József. A cholera Nyitramegyében 1831—1874-ig. 8« 144 old. Nyitra, 1876. 
Nagy Lajos. A jász-kun birtokviszonyok fejlődési és jogi alapja. 8° 288 old. 

Karczag, 1878. 
— Óriási per a Jászkunságból a m. kir. kincstár ellen. (Történelmi tanulmány.) 

8° 30 old. U. o. 1879. 
Nagy Sándor. A régi Biharmegyéről. Könyvek és térképek ismertetése a 17. és 18. 

századból. 8° 88 old. Nagyvárad, 1885. 
Nedeczky Gáspár. Dömös története. 8» 147 old. Esztergom, 1880. 
Némethy Károly. Az első aradi önkéntes polgári tűzoltói karnak félszázados műkö-

déso 1834—1884. 8° 881 old. Arad, 1885. 
Némethy Lajos. A Budapest vízivárosi Erzsébetek, megtelepedésük századik évfor-

dulója. 8° 51 old. Budapest, 1885. 

*9 
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Némethy Lajos. Budapest felső vízivárosi szt. Annáról czimzett plébánia-templom 
rövid története. 8° 14 old. Budapest, 1870. 

Oláh Károly. Az orgona-építészet története. 8° 48 old. Budapest, 1879. 
Ormós Zsigmond. Árpádkori művelődésünk története. 8° 56 old. Budapest, 1883. 
Ortvay Tivadar. Magyarország régi vizrajza a XIII. század végéig. 2 kötet. 8° 544, 

464 old. Budapest, 1882. 
Osváth Ml. Sárrét története. 8° 480 old. Nagyvárad, 1875. 
Őri G. György. A Margitsziget történelme. 8° 184 old. Kassa, 1875—76. 
Pesty Frigyes. A helynevek és a történelem. (Értek, a történ, tud. köréből.) Vili. I. 

— A magyarországi várispánságok története. 8° 591 old. Budapest 1882. 
— A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. 3 kötet. 8° 483, 579, 42G 

old. Budapest , 1878. 
— Az eltűnt régi vármegyék. I—II. kötet. 8° 439, 509 old. Budapest, 1880. 
— Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban. Értek, a 

történ, tud. köréből. VI. 9. 
— Krassó vármegye története. II. 1—2, III., IV. kötet. 8« 414, 349, 514, ?84 eld. 

Budapest, 1883—85. 
Pompéry János. Az első m. általános biztosító társaság negyedszázados évfordulója. 

8° 29 old. Budapest, 1883. 
Propper N. János. Magyar szokások és erkölcsök a XVII. században. 8° 94 old. 

Dcbreczen, 1877. 
Puskás Ferencz. Borszék története. 8° 169 old. Budapest, 1882. 
Rácz Géza. Magyarország államéletóböl. 1541 — 1564. 8° 86 old. Budapest, 1884. 
Radvánszlcy Béla. Magyar családi élet és ház tar tás a XVI. és XVII. században. 3 kötet. 

8» 256, 406, 429 old. Budapest, 1880. 
— Lakás ós bútorzat a XVI. ós XVII. században. 8° 37 old. U. o. 

Rákóczy Fcrcncz levéltára. I. osztály : Ilad- és belügy. Szerk. Thai y Kálmán. IV—VII. 
kötet. Gróf Bercsényi Miklós főhadvezér cs fejedelmi helytartó levelei Rákóczy 
fejedelemhez 1704—1712. 8° Budapest, 1876-1879. 

Reizner János. A regi Szeged. I. 8o VII -f- 319 old. és 1 melléklet. Szeged, 1884. 
Réthy László. Magyar "pénzverő izmaeliták és Bessarábia. 8° IV + 1 8 4 old. Déva, 1882. 
Rodiczky Jenő. Adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez. A juhtenyésztés. 8° 77 

old. M.-Óvár, 1880. 
Romer Floris. Adatok a budai várnak a török foglalás előtti hclyszineléséhez. 13 

old. Budapest , 1877. 
Rupp Jakab. Magyarország helyrajzi története. 8° XV -f- 375 old. Budapest. 1876. 
Salamon Ferencz. Budapest története. 3 kötet. 8° Budapest, 1885. 

I. kötet : Budapest az ó-korban. (VIII + 3G6 old.) 
II. „ Budavár 1458—1470. (615 old.) 

III. „ Kutfőbirálatok. (381 old.) 
Schulz József. A vajdahunyadi vár res taurá lásának története. 16° 38 old. Pécs, 1876 
Sebők László. Gyöngyös és vidéke története. 8° 304 old. Gyöngyös, 1881. 

(Folyt, köv.) 



SZENT ISTVÁN „PENSA AÜRI'-JA. 

Irta : KROPF LAJOS. 

Fauler Gyula alapvető nagy munkájúban : „ A magyar nemzet tör-
ténete az Arpádházi királyok alatt" van egy jegyzet (1. köt. 124. sz.), 
melyben a következő dolgokat olvashatjuk : 

„Hogy (Szent) István névbeli arany pensája 30 dénárnak felelt 
meg, az I. 14. 32. és II. 4. törvényeinek összevetéséből tűnik ki . . . 
Az 1. 14. szerint ugyanis az emberölés vérdija 110 arany pensa; a II. 
4. szerint 110 tinó; egy tinó tehát = egy arany pensa; az 1. 32. (az 
égetők ellen) szerint pedig 16 tinó értéke 40 solidus — értsd a karolingi 
12 dénáros ezüst solidust —; egy tinó tehát 2Va ezüst solidus = 30 
dénár = egy arany pensa. Minthogy pedig a magyar márkára — mint 
azt 1247-ben IV. Béla tanúsítja — nyolcz pensa esett (és) egy pensa 
30 dénárból állolt, a márkából 240 dénár került ki. Egy dénár tehát 
valami csekélylyel több volt egy grammnál. Ilyen súlyút ugyan tud-
tommal még nem találtak, de a Ruppnál közlött, megmért pénzek leg-
súlyosabbjai ezt a súlyt megközelítik . . ." stb. Vizsgáljuk meg adatait 
közelebbről. 

Mindenekelőtt is Szent István törvényeinek figyelmes átolvasásánál 
arra az eredményre jutunk, hogy az erőszakos emberhalálért kimért 
büntetés nagysága négy körülménytől függött; attól t. i. hogy 1. ki ölt? 
2. kit ölt meg a bűnös? 3. mivel ölte meg? és végre 4. szánt-szán-
dékosan vagy véletlenül ölte-e meg? 

Ha karddal ölt valaki, ugyanazzal a karddal végezték öt ki a 
törvény értelmében (I. 16. és II. 12. Flóriánnál) akár szánt-szándékkal 
ölt, akár nem. A király ugyanis szigorúan megtiltotta a kard kivonását 
(evaginationem gladii) ; ha tehát valaki megszegte ezt a törvényt s a 
törvény megszegésének következménye emberhalál lön, halállal kellett 
bűnhődnie a gyilkosnak is. így értelmezik az emberölésről szóló törvényt 
mai napság is Angliában. így pl. ha egy orvos törvényellenes operácziót 
végez és az asszony belehal, az orvost halálra itélik. Ha pedig egy 
henczegö fiatal ember „lovagias elégtételt" adna fölpofozott áldozatának 
és párbajban véletlenül megölné ellenfelét, a „lovagot1' irgalmatlanul 
fölakasztanák. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1899. 21 
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Szent István király egy másik törvénye viszont, a feleségölésért járó 
vérdijat a férj rangjához szabja. A „comes" 50, a némi tekintélylyel 
biró lovag (miles alieujus virtutis vagy egy más szöveg szerint miles 
vei alieujus vir ubertatis ? !) : 10, közönséges halandó (vulgaris) 5 tinóért 
szabadulhatott meg törvényes feleségétől, ha az, a mézes hetek után 
nem volt többé ínyére. 

Továbbá a Pauler idézte I. 14. törvényezikk általánosságban 
elrendelte, hogy ha „valaki" haragra lobbanva és gögtöl fölfuvalkodva 
(Si quis accensus ira, ac superbia elatus) szántszándékos embrrölést 
követett el: 110 pensányi aranyat vaia köteles fizetni; ebből 50 a 
királyi fiskusnak járt, 50 az áldozat szüleinek, 10 pedig a bíráknak és 
„közbenjáróknak" (arbitris et mediatoribus). 

Ha pedig „valaki" véletlenül ölt meg „valakit" (Si quis autem 
casu occiderit aliquem), csak 12 pensányi aranyat vaia köteles fizetni 
vér dij fejében. 

Mindkét megelőző esetben a „valaki" alatt csak szabad embert 
(liber) érthetünk, mert ha akár a gyilkos, akár az áldozat, vagy pedig 
mindketten szolgák (servi) valának, arra az esetre más tör vény czikkek 
szabták meg a büntetést. így pl. ha egyvalakinek szolgája megölte 
másvalakinek a szolgáját : „reddatur servus pro servo", azaz a gyilkos-
nak ura kárpótlásul adja át a bűnöst a meggyilkolt ember urának, avagy 
váltsa ki őt. Ha pedig szabad ember ölte meg másnak szolgáját, kár-
pótlásul más szolgát adni vagy a szolga árát megtériteni vaia kénytelen. 

Szent István király első decretuma azonban ugy, a mint reánk maradt, 
nem szab törvényt arra a harmadik esetre, amikor szolgarendü, szabad embert 
ölt meg. Erről az esetről csak a második decretum gondoskodik, mely ebben 
és más tekintetben is lényegesen különbözik az elsőtől, mert 3. czikke 
szerint : a gyilkos szolgának ura a megölt szolgának csak fele árát 
vaia kénytelen megtériteni. Végre a Pauler idézte 4. törvényezikk elren-
deli, hogy abban az esetben, ha szolgaember szabad embert ölt meg, 
a gyilkost ura visszaválthatja, ha ugy tetszik, száztíz tinóért. 

Márpedig ebből napnál világosabb az, hogy itt két egymástól teljesen 
különböző esettel van dolgunk, mert ahol a váltság 110 pensányi 
arany, ott szabad emberről, a hol pedig 110 tinó: ott rabszolgáról van 
szó és már ennélfogva is fölötte valószínű, hogy egy tinó ára nem volt 
egyenlő egy p>ensányi arany árával. Különben az sincs egy szóval sem 
megemlítve, hogy a 110 tinó birságból ötvenet a fiskus kapott volna és 
tizet a birák stb., mint az előbbi esetben az aranyból. 

Azt is észrevehette az olvasó, hogy minden egyes esetben a 
2)ensa nitri kifejezést „egy pensányi aranylí-nyal fordítottam, még pedig 
azért, mert Szent István idejében — és tudtommal az Árpádok idejében 
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— nálunk nem vertek még s későbben sem arany pénzt. Nem vertek 
máshol sem 1290-ig, midőn t. i. Flórenczben először hozták forgalomba 
az arany forintokat, azaz florenas-okat, ámbár persze régibb időkből, 
meg az ó-korból is fönnmaradtak arany- és elektrom-pénzek. A pensa tehát 
nem pénzt, hanem egyszerűen súlyt jelentett Szent István törvényeiben, 
mint bárhol is e korban. Miután pedig, mint ezt Pauler idézte, egy 
másik okiratból megtudjuk, hogy 1247. vagy 1243-ban egy pensa ezüst 
súlya egy márka nyolczad részét képviselte, pensa alatt, egyszerűen unciát 
kell értenünk. Hogy csak egy példát emlitsek, Nagy Lajos történetéből 
tudjuk, hogy Nápolyban és Avignonban még a XIV. század közepén is 
csak unciával mérték és fizették az aranyat. 

Már pedig ha a „pensa auriu egy nyolczad rész márka aranyat 
jelentett, ugy értéke nem lehetett 30 dénár, hanem körülbeiül tízszer 
annyi. 

Ami már most a tinók árát illeti, ez persze lényegesen függött a 
tinók korától. Nem tudom, nálunk otthon mai napság mi a lépték, de 
itt Angliában, kerek számban: 1 tehén megér 10 ujonnan szülött borjut, 
vagy pedig 6 fiatal tinót, ha az egyéves borjút ennek nevezhetem.1) 
Másrészt azt a törvényt, melyre Pauler a tinók árát illetőleg hivatkozik, 
úgy kell érteni, hogy a gyújtogató köteles vaia az égés okozta 
kárt jóvátenni s azonfölül még 16 olyan tinót adni, melyeknek értéke 
az admonti és a Kollár-féle szöveg szerint : 40 solidus, a turóczi és 
Sambucus-féle szöveg szerint azonban: 60 solidus volt. Arról azonban nem 
lehetünk teljesen biztosak, hogy solidos lonyos (azaz 30 dénáros), vagy 
pedig solidos breves (azaz 12 dénáros) solidusokat kell-e értenünk s 
azért nem tudjuk eldönteni azt, vájjon a gyujtogatásért járó birság 
60 X 30 = 1800; vagy pedig csak 40 X 12 = 480 dénár vala-e? Mint 
láttuk, Wolfger püspök2) idejében még a 13. század elején is mindkét-
féle solidussal számítottak Bajorországban, már pedig nálunk I. István 

9 Hogy egy régibb példát idézzek, az ir keltáknáX a következő arány, illetőleg 
árszabály létezett : 

egy szolga nő (cumhal, ancilla) = 3 uncia (unga) ezüst, 
egy tehén (bo mor) — 1 uncia = 24 screapall, 
egy harmadéves ilszö (samhaisc) = Vs uncia = 12 screapall, 
egy tavalyi üsző (colpach) = 6 screapall, 
egy éves üsző (dairl) = 4 screapall. 

V. ö. The origin of metallic currency and weight standards by William Ridgeway 
(Cambridge 1892) 33. 1. Ugyanazon forrás szerint 1892-ben egy tehénborju ára 30 — 35 
shilling, egy tehéné 15—lT'/a font sterling vaia. Tehát ebben az esetben is az arány 
= 1 : 10. 

'-) V. ö. a Szemle f. é. 04. s köv. 1. 
18* 



2 9 8 . 

idejében és persze később is egyideig, a bajorokat utánozták a pénzek 
dolgában. 

Pauler idézett müvében van egy másik jegyzet (I. köt. 171. 
sz.), mely szerint talentum alatt ö a magyarnál, bajornál dívó 
troyesi márkát (tehát nem fontot) érti. Szerinte : „III. Béla korából 
(1173—1196) okleveles adatunk is van, hogy a librát márkát nálunk 
egynek vették (Wenczel, Árp. uj okm. tár I. 57. 59.)", csakhogy az 
idézett helyen hiába keresgélünk III. Béla korabeli adatok után. Kovács 
Nándor betűrendes mutatója sem segít. Máshol, mint pl. Bécsben is, 
1262-ben 2 márka ezüst 3 talentum bécsi dénárral volt egyértékü és 
ha fölütjük pl. Muffat pénzláb-táblázatait az 1256—1281. évekbe eső 
időközből, azt találjuk, hogy 

360 bécsi dénár = (18 lat vegyülék) = 16 lat szinezüst = 280 006 gramm 
240 „ „ = ( 1 2 „ „ ) — 102/s „ „ =186-670 „ 

1 „ ., = 0 / 2 0 , , „ ) - 2 45 „ „ = 0-777 „ 
hol a lat alatt uncia értendő. 

Nálunk csak annyit tudunk, hogy egy 1279-iki adat szerint „4 
pondera fecerunt unum fertonem, 4 fertones unam maream fini argenti." 
(Wenczel XII. 272). 

Azt is tudjuk továbbá, hogy nálunk 1248 és 1272 közt (U. o. VII. 
266 és III. 181.) a törvényszerű ezüst-vegyülék : 1 rész rézből és 9 rész 
szinezüstből állott.1) Ha tehát a magyar márka súlyából levonunk egy 
tizedrész márka rezet (246 — 24'6), kapunk kerekszámban 221 "4 gramm 
szinezüstöt eredményül s miután ebből nálunk 8 pensa dénárt vertek 
(a föntidézett 1248-ból származó okirat szerint), egy pensa dénár ezüst-
tartalma 277 gramm vaia, nyers súlya pedig kerekszámban 31 gramm. 
Ha tehát — mint Pauler véli — egy márka fémvegyülékből csupán 
240 dénárt vertek volna, ugy egy pensára 30 dénár ment volna és 
következőleg egy dénár nyers súlya „valami csekélylyel több volt egy 
grammnál," ámbár — mint azt Pauler maga elismeri — Ruppnál a 
legsúlyosabb is csak 0-944 gramm. 

Hogy a különbséget mennyiben róhatjuk a kézzel való pénzverés 
tökéletlenségre, a kopásra és a pénz szándékos rontására, mennyiben 
pedig a mi számitásunk helytelenségére, az a jövő kutatás titka. Meg-
lehet, hogy nálunk is, mint máshol, 240-nél több dénárt vertek egy 
márkából. így pl. Muffatnál (1870) van példa reá, hogy egy regensburgi 

i) „In argento, cujus decima pars comburetur" és „(argenlum) dccimae 
combustionis." 
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márka férhvegyülékből 248 darab dénárt vertek s azért egy dénár 
nyers súlya kevesebb volt egy grammnál.1) 

A Muffatból (1872) fönebb idézett táblázatból továbbá láthattuk, 
hogy egy bécsi dénár szinezüst tartalma 0'777 gramm volt ; az ennek 
a decima combustio alapján megfelelő nyers súlya tehát (0'777 + 0'086) 
= 0'863. Miután pedig számos példánk van arra, hogy nálunk rendesen 
10 pensa, azaz Pauler véleménye szerint, 300 bécsi dénárt számítottak 
egy márkára, eredményül 300 X 0*863, tehát 258,900 grammot kapunk, 
ami valamivel több a magyar márkánál. 

Ami végül a rabszolgák árát illeti, az 1263— 1294-iki időközből 
van több adatunk arra nézve, hogy egy szolga ára mennyi volt akkor; 
igy pl. : 

1263-ban 302 márka (Wenczel VIII. 77.); 
1272-ben „pro capite servi" 3 márka in bono argento (U. o. IX. 8.); 
1290-ben 30 pensae denariorum Viennensium, azaz szintén 3 márka 

(U. o. V. 18.); 
1294-ben pedig egy servus haereditarius ára 4 márka (U. o. V. 100.). 

A 13. század utolsó harmadában tehát egy rabszolga átlagos ára: 
körülbelül 3V2 márka volt „in bono argento," azaz „in argento decimae 
combustionis," tehát 3* 15 márka, vagyis kerekszámban 775 gramm 
színezüst, mondjuk 800 gramm, egy tinóé pedig semmiesetre sem több 
100 grammnál. 

Ha visszafelé szabad következtetnünk, Szent István korában is 
körülbelül ezek voltak az árak; ha tehát 16 linó 40 solidust ért, ha 
továbbá 30 dénáros sol idussal van dolgunk2) és a dénár színezüst tar-
talma 1 gramm vaia, ugy egy tinó ára 75 gramm ; abban az esetben 
pedig, hogy ha 16 tinó == 60 solidust ért, egy tinó ára 112*5 gramm szín-
ezüst volt. Száztíz tinó tehát 8250, illetőleg 12,375 gramm színezüstöt 
ért volna és azért alig hihetjük, hogy akadt volna valaki, aki gyilkos 
rabszolgáját ilyen méregdrágán visszaváltotta volna. 

Még abban az esetben is, ha — mint Pauler véli — Szent István 
törvénye csak 12 dénáros solidust értett, ugy 16 tinó értéke 480, illetőleg 
720 gramm színezüst, 110 tinóé pedig 3300, illetőleg 4950 gramm volt 
volna, tehát még mindig négyszer usque hatszor annyi egy rabszolga 

1) A British Museum pénzgyüjteményében Szent Istvánnak dénárjaiból valami 
öt példány van meg. Ezek egyike igen szép, ép állapotban van meg és 0*842 grammot 
nyom. 320 ily sulyu dénár kerekszámban 269 grammot nyom. 

2) Bajorországban A. D. 938—957 „talentum unum et dimidium, id est solido 
XII. Muffat. (1870) 206. lap. 
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ára, mint két és fél századdal későbben és azért ínég igy is bajos 
volna elhinni azt, hogy a gyilkos szolgát, ura, 110 tinó árán kiváltotta 
volna. Ergo „hiba van a kréta körül", mint a népdal mondja.1) 

') Tiszt, munkatársunk számbeli hibára gondol, de ha ezt a tételt, más népek 
ősjogának illető tételeivel hasonlítjuk össze, akkor az ilyen magas összegeken alig 
ütközhetünk meg. A germán, kelta, kaukázusi stb. népjogokban, a vérdíjak és 
váltságösszegek szintén igen magasra vannak téve, mert hiszen az az összeg mindig 
a vagyonosság maximamának akart megfelelni, a minek föoka pedig az volt, hogy 
hiszen ott mindig, nem az egyes egyén az egyénnel, hanem egész nemzetségek 
állottak egymással szemben, amit tehá t egyes emberre kivetni szinte a képtelenség-
gel lett volna határos , azt, az elitéltnek egész nemzetsége valahogyan mégis csak 
kiegyenlíthette, különösen ha tudjuk, hogy az ilyen esetek, a felek közt mindig 
egyezséggel szoktak volt végződni, amikor már olcsóbban is adták. Tagányi K. 



ADATOK. 
ADATOK A CSÍKI NEGYEDFÉL MEGYE HAVASAINAK KÖZÖS 

BIRTOKLÁSÁRÓL. 

Csobotfalva, Csomortán, Deine, Menaság, Mindszent, Pálfalva és 
Szent Lélek csíki községek az u. n. „negyedfél megye" ősidőktől fogva 
birtak közös havasokat, melyeket csak a legújabb időben osztottak fel. 
A régi székely jogszokásokra és havasi gazdálkodásra érdekes világot 
vetnek az alábbi okiratok. 

Az I. Mindszent és Menaság, másfelől a többi 5 falu közötti pert 
békés űlon elintézvén, szabályozza az esküdt havasbirák hatáskörét. 

A II. Petki Istvánnak adott birtok határait állapítja meg. 
A III. a havasok rendtartásait foglalja magában. 
A IV. szám alatti tanúvallomásokból kitűnik, hogy más faluban 

lakó nemes embernek, ha voltak is a negyedfél megyében jobbágyai, a 
havasokban semmi része nem volt s a negyedfél megye Ítéleteibe még 
a királybírónak sem volt beleszólása stb. 

Az V. közgyűlési határozatokat tartalmaz. 
A Vl.-ban a havasbirák Ítéletei vannak, melyeket különböző kihá-

gások miatt hoztak. 
I. 

Egyezség Mindszent és Ménaság és másfelől Deine, Pálfalva, Csomortán, 
Csobotfalva és Szent-Lélek falvak közt közös havasaik rendtartásáról 

1586-ban. 

Mii Ugrón Tamás gyergyai és kászoni vicekirúlybiró és Zavor 
Fridrik a csiki vashámorokban tiszttartó közönséges székelyekkel egye-
temben adjuk mindeneknek emlékezetére ez mü levelünknek rendiben, 
hogy lett volt valami egyenetlenség a Szellő és Hosszúhavas dolgából és 
Borjustelke dolgából és a halomhányás felöl egyfelől Mindszent és Ménaság 
megyéje, másfelől egynehány számos faluk között u. n. Deine, Pálfalra, 
Csomortán, Csobotfalva, Szent-Lélek között. Ezek indultak törvényhez 
az ők régi módjok szerént való havas dolgaiból e szerónt : t. i. Czakó 
János : Szent-Lélekröl, Lázár János : Csicsóból, Gegö Bálint : Csobot-
falvából, Ágoston Ferencz : Pálfalvából, Czikó Ilyés : Mindszentről, Nagy 
Ambrus : Ménaságról. 

Ezek u. m. választott birák az feljül megírt két megyék megsen-
tentiáztattak a birák előtt a megírt számos faluk ellen. A megírt két 
m e g y é k bocsátottak panaszlókot a fejedelemhez, az erdélyi vajdához, a 
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nagyságos és tekintetes Báthori Kristófhoz, úgy, hogy a megírt birák 
erőszakkal tették volna magokot biróé és úgy sententiázták volna meg 
őket minden ok nélkült. Azok panaszára megírta a fejedelem, hogy 
üresek levének a birák a sententia executiója nélkül. A más fél azt 
megvetvén, azok is könyörgöttenek a fejedelemnek, hogy ők szenved-
hetetlen kárban és boszuban volnának a két megyék miatt, hogy a birák 
nem erőszakkal tették volna biróvá magokat, hanem mindörökké birákol 
itíltek s ilyen móddal, rendtartással voltanak válogatott havasbirák, kik 
a havasban valami károkat avagy egyéb valami veszést tettenek, törvény 
szerént eligazították, sőt mindenkor a birákból a havason tartoztak 
lenni a kaszáláskor, ha kitől valamely szegény embernek bántása lenne 
az ő igazságában mindjárást haladék nélkül törvénye lett. Egyéb proces-
susát is az havas régi módjának és birodalmának, könyörgésekben a 
fejedelemnek értésére adták s könyörgöttek, hogy parancsoljon a feje-
delem a bíráknak az exeeutióra. 

A fejedelem mind a két fél panaszolkodásából a nagyságos Bánffi 
Farkasnak parancsolta, ki udvarhelyi kapitány és itt való kapitány és 
királybíró, hogy ez dolgot valóban megesmérje törvény szerént. Kapitány 
urunk a fejedelem levelét nékünk béküldé. A fejedelem levele mellett 
ő maga is ira, hogy minden haladék nélkül ez dologban véghezmenjünk. 
A fejedelem levele azt parancsolja, hogy ha a dolog úgy vagyon, a 
mint a megírt számos faluk a dolgot könyörgésekben a fejedelemnek 
előadták, törvény szerént a panaszolkodást közöttök eligazítsák, a havas 
birodalmát és a birák birságát úgy hagyják, aminthogy módjok és tör-
vények volt. 

Mi a fejedelem parancsolatjának engedelmesek lévén, napot 
hagyánk néki. Mikor a törvénynapra jutánk, előálla mind a két fél ; 
harmadik rend a bírák is elöállának peresül, úgy, hogy a rajtok teljes-
séggel méltatlan volna az a panasz. Azt mi megértők, hogy a panasz 
ok nélkül lett volna, mert a sententiázás is nem ok nélkül lett. Az 
birák nem ök tették biróé magokot, hanem az ő régi módjok szerént 
közönséges választásból és akaratból voltak birák, törekedéssel kezdének 
az dologhoz. 

Én Zavor Fridrik, több jámborokkal, nagy sok törekedések közt 
kivégezök közülök, a mi személyünköt megtekintvén, érettünk elengedék 
a feljiil megírt számos faluk az halomhányásért és egyéb törvényből 
kiment sententia szerént való girákot, a birák is azonképen elengedék 
az ő kereseteket ily módon ex libero arbitrio : 

Fiso. Ab antiquo ipsius consuetudo volt ő közöttök ilyen szer-
tartás, hogy a két félnek a minémü havasok vagyon, ki neveztetik 
Hosszuhavasnak a csíki határban, melyet ök közönséggel osztva, az ö 
részeket, aki megyéje között, bírtanak, hogy ök magok választottanak 
közülök esküdt havasbirákot, jó lelkű esméretü tisztességbéli személyeket. 
Ez ellen igyekeztenek Mindszent és Menaság megyobéliek, hogy birák 
többé ne lennének. Azért a fenírt személyeknek, úgymint törekedő 
bíráknak, az ő törekedéseknek engedelmesek lévén, ex libero arbitrio 
mind a két lel, amint feljül meg vágynák nevezve, néki állának és mi 
előttünk úgy concordálának : hogy amint ab antiquo, a birák birálkod-
tanak közöttök és a havas dolgában törvényt tettenek, ö magok köz;ön-
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ségesképen senkit ki nem rekesztvén, birót választhassanak ezután is, 
azonképen közöttök observáltassék és megturtassék. Ha pedig a két fé! 
között valamely megye vagy falu azon mereszkednék indulnia, idegen 
birót ebben avagy törvénytételre hozna, annak a kötele 200 arany 
forint, valamely megye vagy falu a két fél közül azt mivelné. Mely 
kötélvetést mind a két fél felvett és reá engedett, ha ki rajta esik, 
sine ullo remedio executiót. 

Secundo. Törekedtünk ebben, hogy Csobotfalva, Csomortán, Pál-
falva, Deine, Szent-Délek faluságok perlettenek Mindszent és Ménaság 
megyéivel valami halomhányásért, ki miatt Mindszent és Ménaság 
megyéi per non venientiam convincáltattak volt a havasbiráJctól. Ezt a 
sententiát és maradságot Csobotfalva, Csomortán, Pálfalva és Deine és 
Szent-Délek faluságok lehagyták és megengedték Mindszent és Ménaság 
megyéi ellen, melynek mindakét fél nekiállottak, irrevocabiliter mi előt-
tünk, mi érettünk, a ini terekedésiinkre és nevezett halom dolga felöl, 
minthogy annakelőtte a Hosszultavast ketté osztották, kiből kétség tá-
modott, hogy nem jó helyen volna az halom. Ezt is úgy végezők 
közöttök, hogy mindakét fél egy emberre hagyták mindszenti csikszéki 
Kelemen Mihályra-, valahol ez ember mondja vagy mutatja, oda tegyék 
a halmat és semmi kötele sem birsága nincsen ennek. Mindakét fél 
ex libero arbitrio. 

Tertio. Végeztük ezt is a két fél között, hogy ha valaki közülök 
juhot vagy egyébféle barmot a közönséges havasnak tilalmasába tartana 
a megyék és faluk ellen, tehát a birák béhozhassák és törvényre ki-
adják kezesen. Napot hagyván, praefigáljon a havas választott birák 
előtt, törvény szerént eligazítsák és büntessék. Azliol pedig eszténahely 
vagyon, egyenlő akaratból vihessék az eszténához az mezőben, egyenlő 
akaratból az esztenához száraztó helyet adjanak hozzá. Ennek is 
mindakét fél néki állának irrevocabiliter. A havast ismét egybebocsátáfc, 
amint annakelőtte volt régen. A birák is az ő régi módjok szerént meg-
maradtanak, hogy igazgassák a havas dolgát. A ki kárt tészen ilyen 
módon végeztük : hogy a birák, kit benne találnak, béhozzák és a kié, 
hirré tegyék, megtizedeljék és tizedét ki ne adják se kezesen se semmin, 
hanem mindjárást törvény légyen benne. Ha a birák négyen lennének 
is, törvényt tegyenek, tehessenek ; ha pedig a hajtóra reátámadnának, 
avagy a pásztor vagy akié a juh és megesmérik a juhokot, tehát a 
birák az eszténára is reáküldjenek és onnét is megtizedeljék és béhoz-
zák. Ha pedig azt, aki reátámad, a házánál vagy egyebütt tanálják, 
megfogják ; szabad pediglen mindenütt megfogni,béhozzák és törvényszerént 
büntessék meg. A juhokat pedig úgy tizedeljék, mintegy eszterengán igazán. 

Ezt én Závor Fridrik annak okáért több törekedő jámborokkal 
egyetemben, úgy mint Czikó Gergely : Sz.-Györgyröl, Fodor Bálint : Sz.-
lmréröl és Lőrincz deák: Udvarhelyről, kik ez dolgot úgy végeztük, 
mivel megkivánák mindakét fél, hogy ez szerzésről levelek légyen az ö 
igazságok mellett, nem akartuk dcnegálni, hanem fide mediante azini 
végzés felöl megírattuk, mi előttünk úgy concordálának és egyezének 
meg, kinek bizonyságára és erősségére adjuk a mi pecsétes levelünköt. 

Datae ex flatorio ferri vigesima octava die Maji, anno millesimo 
quingentesimo Qctuagesimo sexto. 
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Fogott bírák Ítélete a negyedfél megyének közös havasából Pelki István 
részére tett adománya tárgyában 1634-ben. 

Mű, kik ez ide alább megírt dologban fogott közbirák vagyunk, 
tudniillik Sándor Péter és Bartalos Ferenc szentmiklósiak, Lajos Imre 
taploczai, ki most delnei scholamester, Csikszékben lakó nemes emberek, 
adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik, ez jelenvaló levelünknek 
rendiben, hogy in anno praesenti 1634 die 3 inensis augusti mikoron 
volnánk ezen Csikszékben borsovai határban Fejérvármegyében Király-
halmán lakó nemzetes Pelki István urnák ő kegyelmének, Csik, Gyergyó 
és Kászon székely székeknek vicekapitányának Balogvésze nevü portió-
jában az havason, jőve mi elönkben azon Petki István úr ő kegyelme 
egy részről, más részről pedig ezen Gsikszékből az negyedfél megye 
faluiból, úgymint Csomortán, Csobotfalva, Pálfalva, Beine, Szent-Lélek, 
Mindszent és Ménaságről az közönséges havasnak Hosszúhavasnak birái 
Csomortán és Csobotfalvából : ezen csikszéki csicsai nemzetes Petki 
Farkas úr, Pálfalvából : Ágoston István, Miké Ferenc urunknak ő nagy-
ságának mikovi1) várabeli provisora, Delnéröl : Incze Gáspár, Szent-
Lélekről : Czakó Ferencz, item Veres Ferenc Csikszéknek esküdt nota-
riusa, Mindszentről : Ferenc deák és Czikó Pál, Ménaságról : Gőte 
Balázs és Adorján Miklós, mindnyájan nemes emberek és tőnek mii 
előttünk ilyen compositiot: 

Adván értésünkre elsőbben, hogy anno supranotalo die 26 mensís 
julii az negyedfél megyebeli incolák közönségesen minden rendek, úgy-
mint nemzetes, nemes, lófő, darabant, szabad székely és jobbágy uraimék, 
kiknek a feljebb specificált Hosszúhavas nevü helyhez competentiájok 
vagyon, mikoron szokott gyüléshelyben Vasand kapujánál mindnyájan 
együtt volnának, találta volna meg ő kegyelmeket a feljebb megirt 
nemzetes Petki István ur, hogy ő kegyelmek a megmondott havasban, 
ő kegyelmek jövendőbeli szolgálatjáért, atyafiságáért és patrociniumáért 
adnának egy darabot. Annak utána egybelépvén az negyedfél megyebeli 
uraimék és egymással beszélgetvén, ex libero ipsorum arbitrio atque 
communi consensu oda igírték volna azt a darab helyet, mely miatt a 
negyedfél megyének Csikszékben Borsovában lakó nagyobb Balog Péter-
rel contraversiájok és veszekedések volt úgyannyira, hogy Balog Péter 
is kész lett volna rajta megesküdni, hogy az Balogvészihez való, az 
negyedfél megyéből is egynehány emberséges öreg nemes emberek is 
hasonlóképen készen lettenek volna rajta juramentumot deponálni, hogy 
nem Balogvészihez, hanem Hosszúhavashoz való az alsó halomhányásig. 
Mindazonáltal vévén eszekben, hogy Petki István úr ő kegyelme az 
Balogvészinek felit megörökösítette; mivel ez, azzal szomszédos, ö 
kegyelmének adták örökké ad utrumque sexum irrevocabiliter. 

Insuper Petki István urnák ő kegyelmének becsületes instantiáját 
nem hagyván héjában, igírtenek, adtanak és ajándékoztanak volna ö 
kegyelmének az feljebb megírt közönséges havasból modo et conditione 
supranotata az controversiás helyen kivül még egy darabot, melynek 

!) Mikói = ma csíkszeredai. 
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kimutatására és kihatározására rendelték volna az feljebb megírt urai-
mékat. 

Ö kegyelmek azért az negyedfél megye képiben előjővén ez jelen-
való esztendőben és napon, kimútaták és határozák Petki István urnák 
ö kegyelmének azokot a helyeket és vetek határát az negyedfél megye 
havasa felől, az verőfólben (így), az peres havasaljban, amely kútfő 
vagyon, az Balogrésze felöl pedig, az megírt kútfőnek az vízén alá-
menvén, hasítá meg az Petki István uram ö kegyelme igazságának 
határát, az negyedfél megye havasától avagy részitől egyenesen menvén 
arra az halomra, mely vagyon Gozoru tetein nemzetes Petki Farkas úr 
eszténáján alól. Az árnyékból penig, az két halomhányás aránt a 
Csutka-szék felé által bé a patakig a borsovai határig. Mely ö kegyel-
mének adott portiők vadnak ezon csikszéki borsovai határban vicinusa 
egy felől az negyedfél megye havasa, más felől a Balogrésze, melyet 
Petki István úr ö kegyelme megörökösített az feljebb megírt Balog 
Pétertől pénzen. 

Adák penig és assignálák a feljebb megírt havas birái ezeket az 
dénotait helyeket az negyedfél inogye képiben Petki István uramnak ö 
kegyelmének tarn sibi, quam posteritatibus suae generositatis utriusque 
sexus universis jure perpetuo irrevocabiliter talibus quidem con-
ditionibus : 

1. Hogy ö kegyelme contentas legyen véle. 
2. Hogy ö kegyelme a negyedfél megye havasában marhájával 

szántszándékból kárt ne tétessen, sőt ha az ö kegyelme pásztori vei 
incuria vei contumacia ducti kárt tétetnek, ö kegyelme a negyedfél megyét 
az kárról azokkal conten tál tassa és complacállassa sub vinculo infra-
seripto. Mindazáltal ha pünkösd napig az ö kegyelme marhájával az 
negyedfél megye havasába találnának menni, avagy a negyedfél megye 
falui közül valamelyik marhájával az ö kegyelme portiojába, addig egyik 
az másikat meg ne károsítsa. 

Moly dolognak így lön vége, hogy valamelyik fél a compositiót 
meg nem állana in toto voi in aliqua sui parte, 200 arany forintokon 
maradjon, melyet az megálló fél, az meg nem álló félen, ez levélnek 
ereivel megvehessen, non obstante ullo juris remedio neque inhibitione 
neque repulsione vei gratia principis. 

Ezen münköt mindakét fél megbírálván, kezeket beadúk, kinek 
jövendő erősségire és bizonságára mü feljebb megirt fogott bírák adjuk 
ez mü hitünk szerént írt levelünköt, pecsétünkkel megerősítvén. Anno 
et die locoque supranotatis. 

Petrus Sándor mp. Franciscus Bartalis. mp.Emericus Lajos mp. de 
Szent-Mihály. 

Corrccta per eosdem. 
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III. 
A negyedfél megye havasgyülésének határozatai közös havasaik rendtartása 

iránt 1666-ban.1) 

Mi csikszékiek, felcsikiak és alcsikiak t. i, negyedfél megyében 
lakók, Delnefalva, Pálfalva, Csomortán, Csobotfalva, Szent-Lélek, Mind-
szent és Ménaság megírt faluságok, nemes emberek, lófö nemes 
emberek, veres darabontok, szabad székelyek kik vagyunk, tudtára 
adjuk mindeneknek, az kiknek illik, a mi jelen való levelünknek rendi-
ben quod in hoc anno praesenti, az ezer hatszáz hatvanhat die tizen-
nyolcadik junii mikoron volnánk a megírt falubéli emberek a negyedfél 
megyének közönséges havas gyűlésében Vasondkapuná', mivel a mi prae-
decessorainkról maradott mi reánk, a megírt falukra egy közönséges 
havasunk a csiki határban mező havasával, erdeivel, vészeivel2) és 
vizeivel, mely havasokot nevezet szerént hivnak Hosszuhavasnak, Szellő, 
Borjustelkinek, Borda, Pricske, Piroshavas, Galambhalma nevü havasok, 
mely havasoknak vicinusa ab una Vereskoton és a Balogvésze, ab 
alia Kereszteshavasa, Hágóbérc és Somod és Ménaság felől a ménasági 
kaszáló havas. Mely havasoknak, régi ösvényeknek és rendtartásának, 
melyek a mi praedecessorainkról mi reánk maradtak, melynek levelei 
és privilégiuma, mely az boldog emlékezetű Báthori Kristóftól, akkori 
erdélyi fejedelemtől, adatott volt az ellenségnek a hazánkba bejövetele 
miatt, melyek elégtenek, in anno 1562-ben3), melynek törvényének és 
rendtartásának és biradalmának a régi mód szerént való rendtartását 
akarván mi is ami praedecessorainkról mi reánk maradott rendtar-
tással bírni. Minek okáért vannak válogatott esküdt havasbirák t. i. 
tekintetes nemes királyhalmi Petki János úr Csicsóból, Delnéröl : Nagy 
Balázs úr, Szent-Lélekről : Czakó Ferenc nemes ember, Menaságról : 
István Péter, Mindszentről : Czikó Pál és ugyan Ménaságról : Dániel 
János, Csomortánból : Petres Gergely, Pálfalvából : Máthé István, Csobot-
falvából : Gecző Mihály. Ezek lófö nemes emberek és válogatott esküdt 
havasbirák, hogy a negyedfél megye havasára és annak oltalmazására 
szorgalmatos gondviseléssel légyenek és törvényinek igazgatására. 

Mely havasoknak rendtartási így következnek: 
1. A memoria hominum szabadságok volt magok közül esküdt 

havasbirákot válogatni a megírt negyedfél megyebélieknek, tisztességbéli 
személyeket, kik a havasokra gondot viseljenek. 

2. Ennek fű-hasznát tavaszszal Cantate vasárnapig minden rendűek, 
akik a negyedfél megyében laknak, szabadoson birták, ezután is bír-
hatják. 

3. Ha valaki a megírt napra marháit ki nem vinné a havasból, a 
birák héhozhassák és megtizedelhessék. 

4. Ha a birák valakit a havas őrzésére küldenének és az el nem 

') E havasok régibb, 1620 körüli rendtartását lásd Tagányi Károly „Magyar 
Erdészeti Oklevéltár" I. 343 s köv. lapján igen érdekes eltérésekkel. 

2) Vésznek nevezik a csikiak: a nehezen járható erdőrészeket. 
3) Ez tévedés, mert akkor János Zsigmond volt a fejedelem, nem Báthory 

Kristóf. 
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menne, 1 forintra megbüntethessék, ha fejedelem parancsolatja 
nincsen rajta. 

5. Ha ezen havasoknak valami perei tanálnának interveniálni, 
annak vagy költéséből vagy fáradságából valaki ki akarná magát vonni, 
örökösön kiveszszen a megírt havasbéli biradalmából. 

6. Ennek kaszálásának ideje: Szent-Lörinez napja, úgy mindazon-
által, hogy ha közönségesen megegyeznek, előbb is meg lehet tehát 
szabadítani, valamely napot néki praefigálnak. 

7. Ezekben az havasokban kaszálni : a havasbiráknak ötödmagok-
kal, szabad nemes embereknek: nyolczadmagával és szabad székelynek: 
harmad magával, örökös jobbágynak : másodmagával, lakos zsellérnek : 
egyedül. 

8. A foglaló, Szent-Lörinc napján napkeletkor szálljon belé, de 
senki ne foglaljon napkeletnek előtte. Ha valaki foglalna, azt a havas-
őrzők citálják a havashirák pecsétjivel a havasbirák eleibe érette, a 
havasból kivész érette s naphaladásig senkinek kaszálni szabad ne 
légyen, hogy az ünnepnek megszegése ne légyen. Ha valaki kaszálna, 
a törvény szerént megbüntessék ad florenum. 

9. Ha valaki a havasból kivész, 3 forinttal állhat bé ; lia azt nem 
deponálná, csak contumaciter belémenné, úgy büntetődjék, mint egy 
idegen. 

10. A bírákban, kaszálásnak idejin, tartoznak ott lenni a havasban, 
ha csak ketten vagy hárman lehetnének is, hogy ha valami tilalom vagy 
potentiariuskodás találkozik, az olyan dolgokot törvény szerént eligazítsák. 

11. Ha valaki a havasbirák pecsétinek nem engedne, a havasból 
kivész érette. 

12. Ha valami dilTamatio avagy potentiariuskodás interveniál az 
havason, az annyit tészen, mint más törvényszéken. 

13. Ha valami vérbirság esik a havasba, annak büntetése a havas-
biráké; a külső tisztnek a havasbéli cselekedetekért nem volt keze rajta 
a memoria honimum. 

14. Ha valamelyik falu azon igyekeznék, hogy a havas megoszoljon, 
annak poenája 100 arany forint, annál inkább, ha 2—3 juratus ember 
cselekedné. 

15. Ezeknek a havasoknak törvény folyási soha appellatióba nem 
mentek s nem is mennek más székre, úgy mindazonáltal, hogy ott is 
törvényes úton procedálhat. 

16. Ha valaki idegen prokátort vagy törvénytevőt béhozna, annak 
poenája 100 arany forint, azonképen ha a negyedfél megyében lakos 
ember más székre akarná kivinni, azon poenával procedáljon a havas-
birák eleibe. 

17. Ha valaki kaszálni nem akar menni maga szükségére, a havas-
béli része füvét el nem adhatja senkinek. 

18. Ha szénát csinál s megesmérvén nincsen szüksége reá, a negyedfél 
megyebéli embereket megkínálja vele, ha meg nem veszik, úgy adhassa 
el más külső embernek. 

19. Ha valamely, negyedfél megyében lakó ember idegen ember 
marháit hozná belé, azt reá bizonyíthatják, a havasból kivész érette. 

20. Ha valamely külső embernek, a negyedfél megye között, vaia-
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melyik faluban jobbágya volt vagy vagyon, arra magának szabad oda 
bírni nem volt s most sincsen, hanem az ott lakos jobbágy rendi sze-
rént bírja. 

21. Ha valakinek eszténahelyet adnának, egyenlő akaratból, ahoz 
illendő száraztó helyet a mezőben, de különben egy falunak sem volt 
szabad a negyedfél megye havasába eszténát, juhot vinni, sem pediglen 
egyéb barmot vagy marhát, sem pediglen privatus embernek arra sza-
badsága nem volt, hogy a közönséges megírt faluk havasába semmi-
nemű marháját is legeltethesse. 

22. Szabadítás után marhát, juhot, eszténát tizenötöd napig senki-
nek szabad nom volt a havasba vinni, hogy a szegénységnek rendét, 
kalangyáját el ne dúlják. Ha valaki reáhozná, azt megkapják, a káron 
megfogott marhát, a marhás ember a kárt fizesse meg s a rcáhozáséit 
potentián maradjon. 

23. Bordát mindenkoron közönséges juh- és egyéb marhatartó 
helynek tartották s tartják. Mindenféle marhát szabad volt oda felhaj-
tani s most is szabad a negyedfél megye lakos emberinek. 

24. Ha valakinek juhaival vagy egyéb marháival kárt tétetnének, a 
havas birái az eszténára is ráküldhetnek s megtizedelhetik, a kárt meg-
fizetik. 

25. Ha a hajtókra reátámadnának vagy a pásztor vagy a gazda, 
azt megesmérvén, azután is reáküldhessenek a havasbirák, megfoghas-
sák szabadoson, a kárt megfizessék, törvény szerént büntessék. Ha 
pediglen külső ember cselekedné, azt megfoghatják, maga díján változ-
zék marhája becsüjén. 

26. Ha valamely privatus ember vagy falu azon igyekeznék, hogy 
a havasnak fáradalmában a negyedfél megyén kivül lakos embert hozna, 
200 arany forint vinculumon convincáltassék. 

Petki János mp. Nagy Balázs mp. 
Czikó Pál mp. István deák mp. 

Mi feljebb megirt birák adtuk a mi levelünköt hitünk szerént, 
melyet meg is erősítettünk pecsétünkkel. 

IV. 
Tanúvallomások a negyedfél megye közös havasairól 1674-ben. 
Illustrissime ac celsissime princeps, domine, domine nobis natu-

raliter clementissime ! 
Fidelium perpetuorumque servitiorum nostrorum in gratiam Celsi-

tudinis veslrae huinillimam, debitamque oblationein. 
Kegyelmes Urunk, Méltóságos Fejedelmünk ! 

Alázatosan jelentjük Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak, 
hozák mi nékünk Nagyságod compulsoriáját a tekintetes nemzetes fejér-
vármegyebéli királyhalmi Petki János ő kegyelme és csikszéki delnei 
Intze András uram, mely Nagyságod mi nékünk is több alázatos hivei 
között kegyelmesen parancsol, hogy a kiket a dominus exponensek 
előnkbe statuálnának, megvallassuk hit szerént. Mi azért kegyelmes 
urunk engedelmesek lévén az nagyságod kegyelmes parancsolatjának, 
elmentünk a csikszéki várdótfaivi nemes és vitézlő Görög István házához 
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ez jelenvaló 1674. esztendőbéli karácson havának kilenczedik napján és 
a kiket az exponens uraimék elünkbe statualtallanak, erős hitlel meg-
esketvén, megvallattuk hit szerént, kiknek is hit szerént való vallomá-
sok így következnek rend szerént: 

Primus testis csikszéki mindszenti Kis Ferenc, csikszentkirályi Bors 
János uram jobbágya, annorum 60. juratus, examinalus sic fatetur: 
Tudom azt, hogy a mely nemes embernek jobbágya volt valamelyik 
faluban a negyedfél megyében, azon nemes embernek más faluban soha 
sem volt szabados azon jobbágyán bírni semmit a havasba, hanem azon 
jobbágy bírhatta úgy, mint egy rendi szerént való ember azon faluban. 

Secundus testis Imre István de eadem primipilus annorum 55. 
juratus et examinatus idem fatetur, . uti primus testis. Tertius testis 
Vitus Pál de cadem primipilus annorum 40, juratus, examinalus idem 
fatetur, uti primus testis. 

Quartus testis csikszéki delnei Csaté György primipilus annorum 
68, iuratus examinalus idem fatetur, uti primus testis, eo plus : Azt is 
tudom, hogy ha valaki perleni akart azon negyedfél megye havasa dol-
gából, idegen törvénytévőt és idegen külső prokátort nem volt szabados 
oda vinni, hanem a közöltök l.évö prokátorok ágálták causájokot az ott 
való birák előtt, sőt királybíró uraméknak sem volt szabados ott törvényt 
tenni, ha biradalmasok nem voltanak azon havasokba. Azt is tudom, 
hogy ha valaki jusát praetendálta azon havasokhoz, de ha biradalmas 
nem volt, addig belé nem mehetett, mig törvény szerént belé nem 
periette magát. Azt is tudom, hogy lia a havasban valami verekedés 
mián vérbirság esett avagy ha emberhalál is, senkinek más külső tiszt-
nek nem volt szabados a büntetése, hanem az havasbirák igazgatások 
és büntetések volt. 

Quintus testis Csaló Márton de eadem juratus examinatus, primi-
pilus annorum 60, idem fatetur, uti primus et quartus testis in omnibus. 
Sextus testis Ladó János de eadem, primipilus annorum 60, juratus 
examinatus idem fatetur, uti primus et quartus testis. Septimus testis 
Ladó Balázs de eadem, primipilus annorum 50, juratus, examinatus 
idem fatetur, uti primus et quartus testis. Octavus testis csikszéki pál-
falvi Gergely János primipilus, annorum 50, juratus, examinatus idem 
fatetur, uti primus et quartus testis. Nonus testis csikszéki mindszenti 
Demes István primipilus, annorum 63, idem fatetur, uti primus et 
quartus testis. Decimus testis Szabatsi János de eadem primipilus 
annorum 62, juratus examinatus idem fatetur, uti primus et quartus 
testis. Undecimus testis Gergely Péter de eadem primipilus annorum 60, 
juratus, examinatus fatetur, uti primus et quartus testis. Duodecimus 
testis Péter István do eadem, mindszenti Vitus Pál jobbágya, annorum 
60, juratus, examinatus fatetur, uti primus et quartus testis. 

Decimus tertius testis csikszéki várdotfalvi Domokos Miklós primi-
pilus, annorum 60, juratus examinatus sic fatetur : Tudom azt, hogy 
Mikes Péter urnák jobbágyi vannak azon negyedfél megyében, de addig 
maga nem lehete biradalmas az havasba, míg törvény szerént belé nem 
perlelte magát azon havasba. 

Decimus quartus testis csikszéki delnei Kovács Gergely primipilus 
annorum 70, juratus, examinatus idem faletur, uti primus et quartus 
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testis. Deeimus sextus testis Salamon András de eadem, primipilus 
annorum 60, juratus examinatus idom fatetur, uti primus et quartus testis. 

Ezek kegyelmes urunk a fennirt bizonyoknak és vallóknak hit 
szerént való vallások, melyeket mi is fide nostra mediante recipiálván, 
a megírt exponens uraméknak a pecsétünk alatt szokott apertán ki is 
adtuk. Quod superest, illustrissimam ac celsitudinem vestram quam 
diutissime feliciter, pro desiderandam. 

Datum in sede Siculicali Csik Superiori, possessione Várdotfalva, 
anno et die supranotata, eiusdein illustrissimae et celsitudinis vestrae 
humillimi et lideles servitores. 

Michael Bodó de Rákos nobilis ac vicejudex regius sedis Siculi-
calis Csik Supei'ioris mp. 

Nicolaus Endes de Sz. Simon nobilis ac juratus nótárius sedis 
Siculicalis Csik Superioris mp. 

Mind a négy okirat Apafïy Mihály fejedelemnek 1675 junius 12-én kelt átiratá-
ból, melynek hiteles másolata a negyedfél megye levéltárában, a csiksomlyói plébá-
nián őriztetik. 

V. 
Havasi közgyűlési határozatok 1695. és 1704-ből. 

Anno 1695. die 24. augusti. Midőn volnánk Vasond kapun ál közön-
ségés gyűlésben lön kezes mindszenti részről Pál Márton úgy, hogy ha 
ennek utána az ö kegyelmek juhai az negyedfél megye havasában kárt 
tennének, egy becsületes negyedfél megyebeli ember hüte szerént refe-
rálván, hogy kárt tettek az ö kegyelmek juhai, havas bírái uraimék közül 
akármelyik 12 forintot exequálhasson minden törvény nélkül a megírt 
kezesen. Az csomortáni részről hasonlóképen adá be az kézit Csató 
János urnák Szakács István uram. Az kár után pedig az havas törvé-
nyinek folyása szerint, csak béhozhassák az megirt faluk juhait. 

Az havas megszabadítása lészen Szent-Bertalan napján. Gyülésünk 
ha nem lehet, cédulát kell bocsátani felőle. Szent-Mihály napig olyan 
tilalma leszen, mind szintúgy most. Aki azalatt juhot vinne belé, mint 
feljebb, 12 forinton convineáltassék. 

Ha idegen juhok vadnak az megírt esztenákon, azokról engesz-
teljék az negyedfél megyét, másképen az levél tenora szerint behozzák 
az idegen ember marháját, ha nyolcad nap alatt az megye nem 
engeszteltetik. 

Anno 1704. die 13 mensis augusti. Midőn volnánk az negyedfél 
megye közönséges gyüléshelyin Vasondkapunál együtt, jöve mü elönkben 
pálfalvi . . . Mihály uram, mivel ennek előtte való időkben a negyedfél 
megye havasából arra rendeltetett böcsületes emberek ötvennégy számú 
juhokot behozván, ő kegyelme kezesen vette volt fel, hogy az negyedfél 
megyének ülésében sistálja azon marhákot. Mivel ő kegyelme azon 
marhákot nem sistálta, citáltatott volt az negyedfél megye eleibe. Most 
instál, hogy az negyedfél megyebeli böcsületes emberek halasztanák el 
azon citatiot hadnak le. Megtekintvén az negyedfél megye ö kegyelme 
instantiáját, halasztotta és a citatiot lehadta a legközelebb esendő gyű-
lésünkre tali conditione, hogy azon marhákot akkor sistálja, nem sis-



311 

tálván exceptis omnibus juridicis remediis az ő kegyelme marhájához, 
az míg azt feléri, hozzányúlhasson az negyedfél megye. Az marhákot 
böcsülték hét-hét hargásra (így). 

Eredetije a negyedfél megye levéltárában a csiksomlyói plébánián. 

VI. 
Az eslciídt havasbirák ítéletei 1695—99-böl. 

Causa levata anno 1695. die 24. augusti SinJcatetön deliboratum. 
Csobotfalvi Barrabás Mdiály ut A1) doceal az J2) pálfalvi Ferencz 

János ellen, hogy az úr Apor István úr ö nagysága szénájában az J. 
itt az havasban megkérvén és után jővén, hogy abban el nem vihetett, 
az A. saját szénáját vitte el. Törvént is kér az A. 

F contra az J. doceál contrariumot, hogy ő az A. szénáját sem 
egyszer, sem másszor el nem vitte, hanem egresben valami cziket (igy) 
rakott fel s azzal ment haza. Törvént is kér az Ji 

Szentléleki Burján Bálint ut A. proclamáltatá az It pálfalvi 
Damokos Mihályt, állítván azt, hogy elfoglalt füvéből az csóvát kibánván, 
elfoglalta. Mivel világosan constai az A. maga szavainak relatiójából, 
hogy nem az rendes üdöben, napkeletkor, hanem még hajnalban foglalt, 
tetszett az törvénnek : az A. ez levél tenora szerint veszszen ki az 
havasból, az fii az J-nak marad. 

Pálfalvi Mátéh István ur ut A. proclamáltatá az J-t, csomortáni 
Jakab Imréht, állitván azt, hogy az negyedfél megyétől ő kegyelmének 
adott fűben beléállván és foglalván ö kegyelme szidta, bestelenítette. 
Pro J nemo. Tetszett az törvénnek : az illetlen foglalásért az havasból 
vészszen ki, insuper az foglalásért potentián convictus, az elfoglalt fü 
az A-nak marad. 

Causa levata anno 1696. die 29. augusti. Vasondkapunál deli-
beratum. 

Az negyedfél megye procatori ut A.-k proclamáltaták az J-ket 
delnei Bene Imrét, Biró Istvánt, Barla Jánost, Ambrus Mihályt állitván 
azt, hogy az havas szükségire minden szabad emberre 2—2 poturát 
(igy) vetvén fel, az jobbágyra pedig egyet kérék s meg nem adták az 
pénzeket, pecséttel hittak ide, úgy sem compareáltak. Pro J-k nemo. 
Tetszett az törvénnek : az havasból kivesznek. 

Az negyedfél megye procalori ut A.-k proclamaltalák az J-ket 
csomortáni Vizi Istvánt, Varga Mihályt, Tamás Jancsit, állitván, hogy 
az havas szükségire vetvén fel szabad emberre : két poltrirà!, jobbágyra 
egyet. Havasszabaditásra ha meg nem adják, pereljék érette, halad 
akkorra, mivel nem citálták volt őköt. 

Causa levata in Pálfalva anno 1697. die 19. augusti. Deliberatimi. 
Pálfalvi Ambrus Gergely és Eröss Istvánné Margit ut A.-k proc-

lamáltatták az J-ket mindszenti Szabacsi Jánost és Oláh Istvánt, ugyan 
mindszenti Biró András uram jobbágyát, állitván azt, hogy bárom szekér 
szénájukat az negyedfél megye havasából elhozták volna. Pro J-k nemo. 

' ) A = Actor, felperes. 
2) J = Jn causam attractus, inctus, alperes. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1S99. 2 2 
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Tetszett az törvénnek : az szénára menésért singiüatim potentián 
convinti az szénát cum aestimatione adják meg. Hogy pedig lopva 
cselekedték és nem az igaz úton, hanem imitt-amott kerengvén, úgy 
hozták el, azért veszszen el. 

Szentléleki Burján Bálint ut A. doceat az J. most Pálfalvában 
lakó Ilyés Ferenc ellen, hogy az negyedfél megye havasából saját 
szénáját elhozta, arról is, hogy mikor az a széna elveszett, más nem 
is járt akkor az havasba, hanem az J. másod magával. Törvént is kért. 

E contra az J simpliciter, hogy ö az A. szénáját sem egyszer, 
sem másszor el nem hozta. Törvént is kér. 

Causa levata anno 1697. die 16. augusti. Vasond-kapunál deli-
beratum. 

Az negyedfél megye prokátora menasági Imreh János ut A. proe-
lamaltatá az J-ket mindszenti Thamás Istvánt és Vitos Pált, állítván 
azt, hogy szabadítás előtt az negyedfél megye havasában kaszáltak 
volna. Pro J-k nemo. 

Tetszett az törvénnek, hogy hír nélkül szabadítás előtt kaszáltak, 
azért potentián convicti, ez havasból kiveszszenek, az megcsinált széna 
az negyedfél megyének marad, mely vagyon Borda nevü helyben. 

Causa levata anno 1698. die 22. septembris in monte Szellő. 
Menasági Nagy Miklóst proelamáltatá az havas procatora Szabó 

Miklós, állítván, hogy Bordában szénát csinált. Pro J. nemo. 
Ergo tetszett az törvénnek, hogy maradjon száz arany forinton s 

az szénája veszésén, negyedfél megye itílé : maga is veszszen ki az 
havasból, mivel üdö nap előtt kaszált. 

Csomorláni Albert Mihályt proclamaitatá Szakács István, állítván, 
hogy havasörizni fogták s nem ment el. Azért a szófogadatlanságért az 
havas végezése szerént három forinton convictus. 

Anno 1698. die 22. septembris. 
Menasági Péter András, Lőrincz Péter, Imreh János, mivel üdö 

előtt Bordába mentek kaszálni, instálván, az negyedfél megyében azért 
végeztetett den. 50—50. kezes Péter András. 

Causa levata anno 1699. die 7. septembris. 
Becze Pálért kezes Csató István igy végez negyedfél megyével, 

mivel szabadítás előtt belement az havasba. 
Pálfalvi Damokos Mihály havas bírája, mint actor doceál de 

eadem Márkos Mihály ellen, hogy az havasörizni megparancsolta, hogy 
elmenne, s el nem ment, hon lévén. 

Az inctus tertiose törvént kér, hogy az parancsolat nem érte hon. 

Eredetije a negyedfél megye leveles ládájában Kőszegi Károlynál Csik-Szent-
Léleken. 

Közli: Dr. Ballò István. 
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UTASÍTÁSOK A PODHERINGI SÖR- ÉS PÁLINKAFŐZÉSRŐL 
1701-BEN. 

I. 

Wir Francisais Fürst von Rákóczy etc. Graf zu Saaros etc. thuen 
unseren Hof Zahlmeister H. Johann Antoni Edi die Inspection über unser 
Breyhaus zu Podhäring hietnit folgender Gestalten auftragen, dass er 
nehmlichs vor das 

1. Täglich in selbigen fleissig nachschaue, undt verordne, dass es 
zugehe, wie es bey trewen Dienern und glitten fortpflanzenden Bier-
brauwesen (welches er bekentlich wohl ohne weithers Erzehlen wissen 
und verstehen wird) zuzugehen pfleget, damit selbtes immer in bessern 
Staudt gebracht undt unser Nutzen nach, aller mögligkeit observiert 
und befördert werde. 

2. Solle er unsern auf obgemeldten Breuhaus bestehen Breuver-
walter Johann Conrad Heydolf in allen assistiren, als nelunlichen, wenn 
selbiger umb Gersten reiset, oder ein eingeführtes Bier und Brandwein 
confisciren, oder Sehanckhauser aufzurichten in unserer Herschaft 
herumbreisen, und die tauglichen Öhrter besichtigen will, undt zu 
solches Ende: Fuhren, Freybauren, oder in Summa etwas bedürftig hat, 
was er Breuverwalter selbsten nicht schaffen kann, item wenn Haitz 
und notbwendige Arbeits-Leuth mangirte ist zu Herbeyschaüüng sol-
chens unser Hoffrichter, vermüg unsers ernstlichen Befehls hirzue 
schieinigst anzuhalten, undt in allmögliche Weg zu sehen, dass der 
Breu-Verwalter, in Breuung des Biers autf keine Weis verhindert werde : 
massen wir den desthalber erfolgenden Schaden an dem Ursacher 
suechen wurden, darumben uns jederzeits treuschuldigster Bericht zu 
erstatten ist. 

3. Solle er monatlich von mehrgedachten Breuverwalter Rechnung 
oder Monat-Extract einfordern, undt selbigen fleissig durchsehen, wie 
undt wasgestalten das Breuwesen fortgesetzet, vermehrt, und besser 
Nutzen gesuecht wird. Was sowohl den Empfang undt Vervendung der 
Naturalien, als auch Geldt-Ertraguuss hieraus, Ausgab undt Rest betriebt, 
genau obserwiren, ihme Brauverwaller keine grosse Summa in Händen 
lassen, sondern selbsten eincassiren, in Fahl aber einen ziemlichen 
Gersten-Vorrath einzukauffen Gelegenheit und nicht genügsame Gelder 
in Händen hätte, muss deine allerzeith soviel, als er über das in Ver-
wahrung habende, noch nötbig abgefolget werden. Die Breuhaus-Bediente 
müssen monathlich von offtgedachten Breuverwalter in sein Herrn Edls 
Beywesen richtig bezahlt und uns von allen öfters Bericht eingesendet 
werden. 

4. Und damit in obgemeldter Monatl icher Rechnung nichts über-
sehen wird, erinnern wir, das der Breuverwalter aus jeden 5 Viertl 
oder IV4 Kübel Gersten, uns : 90 Maas, oder 3 Eimmer gutes Bier 
verrechnen und liefern muss; und ob zwar der Brandtwein-Brenner 
vorgiebt von einen Breu Bier zu 20 Fass, worzu 25 Kübel Gersten 
kommen, auf das mehriste 10, aus einen Kübel Gersten mit dem 4-ten 
Theil Korn vermischter 7, undt aus einen Eimmer oder 30 Maas gutten 
Weinlager: 2Vs Maas Brandtiuein zu brennen; so ist doch darauf 
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genau obacht zu haben, ob nicht mehrer erzeigt werden könne, nach 
Unterschied der guten Frucht; daher umb unter diess besser zu kommen, 
muss Er sich fleissig informiren, wie viel Kübel Gersten zu einer Breu 
genommen ; item zu Brennung des Brandtweins beygetragen, und wie 
viel Weinlager aus unsern Keiler abgefoiget wirdt, und damit wir gleich 
anfangs ersehen können, wie alles gehalten, soll uns von der ersten 
monathlichen Bechnung, oder Extract copiam undt Bericht eingesendet 
werden, vielleicht von uns solcher einer oder andern erindern, was 
anjetzo in denen Istructionen nicht vorgesehen worden. 

5. Und weiter diess Brauwesen, gleich den Eisenhammer, von unser 
herrschaftlichen Wirtschaft oder Commando unseres Hoffrichters zu 
Monkáez abgesondert, als solle auch das zu denen Kertzen nöttige 
Innselt entweder von ihme Hern Edi oder Breuverwalter, wie im 
Eisenhammer geschiehet, herbeygeschaft, und zu wohlfeiler Zeit gekauft, 
selbiges eutweder in Lampen gebrennet, oder in gutte tauerhaffte 
Kertzen verwandelt werden, wie es denen Breuleuthen am bequäm-
lichsten fallet. 

6. Undt letzlichen zu mehrer Nachricht des Breuverwalters Instruc-
tion in Abschrift hiemitt communiciret, und das übrige seiner bishero 
erfahrenen Treue undt glitten Conduite überlassen, dessen wir uns auch 
gänzlichen versehen, und nach treu empsig gehorsamen Diensten 
unserer Gnade versichern. Datum Monkacz den 1-ten martii 1701. 
Fürst von Rákóczy. 

II. 

Instruction. Wir Franciscus Fürst von Rakozy etc. Graf von Saaros 
etc. etc. nehmen zum Breü-Verwahlter unsers Breuliaus zu Podhering 
Johann Conrad Heydolf solcher Gestalten an und auf. das vors: 

1. Alle zum Breuhaus gehörige. Leuthe, als : Breumeister, Brand-
iveinhrenner. Binder und übrige Breuknechte, wie auch die im Dorf 
Podhäring (als welches allein zum Breuhaus gewidmet, auch derstwegen 
anderer Robat befreuet ist) wohnende, und zur Arbeith dahin praedesti-
nirte, unter seinem Commando stehen und seinen Gebothen gehorchen 
sollen, jedoch das er von denen ersten keinen Abdanke oder Aufnehme 
ohne unseren Vorwissen, die letzteren aber fleissig repartire, und einen 
gegen den andern nicht beschwäre und bey vermeydung unserer Un-
gnade, nicht zu seinen aigenen privat Dienste brauche, sondern zur 
Breuarbeith, undt dardurch das Bierbreuwesen zu unsern besten nutzen 
forsetze, undt auf keine Weise hämme. 

2. Solle er auch bey denen Brandtwein-Kästlen alles Fleisses nach-
sehen, und den aigents darzu bestellen Brandvein-brenner gleich alle 
andere Breubediente zu emsiger Arbeith anhalten, und das geringste, 
was wieder unsern Nutzen ist, gestalten, nach fleissig und gutten Bier-
breuen, das unter undt ober Weisswasser, wie auch den Weinlager 
(welches unser Hofrichter aus unsern Keller abfolgen lassen wirdt) wohl 
und treulich darzu anvenden, damit nichts schleidericherweis verderbet. 
Und ob zwar der Brandtweinbrenner uns gehorsambst berichtet, aus 
einer Breubier, wie solche anjetzo nehmlich mitt 25 Kühbl Gersten 
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geschiehet, auf das meiste bis 10, aus einen Kübel Gersten mit den 
4-ten Theil Korn vermischter : 7, und aus 1 Eimer Weinlager, wann es 
gutt ist, 2V2 Maas Brandtwein zu erzeigen, so ist doch aus schuldigster 
Trewe darauf fleissigst zu sehen, ob nicht ein mehrers gebrennet, und 
sohin unser Nutzen bessers befördert werden kenne, dann wir diese 
Instruction nicht darumben geben, das man jenen Nutzen, der etwan 
über alle hierinn begriffenen Puncten zu schaffen währe, unterlassen 
solle, sondern weilen in allen Endt vorab dergleichen anfangenden 
Sachen künftig das Werck mehrers zeigt und an die Handt giebt, als 
man jemals vorsehen kann, wir der Threvve eines Dieners mehres, 
dann der Vorsehung überlassen. Damit wir aber desto füglicher ersehen, 
wie solche obserwiret und gezeigt wirdt, wollen wir gleich von der 
ersten monathlichen Rechnung copiam haben. 

3. Die Fässer, weiche der Binder nach sein Rrauverwaiters An-
ordnen im Breuhaus verfertigen wird, sollen a parte ordentlich gemerckt 
und gezeichnet, auch in gleicher Grösse nehmlich zu 90 Maas oder 3 
Eimer gemacht werden, damit sie jederzeith vor andern erkennlich 
sein, und sohin keine fremhde mit unter oder einlauffen kennen. Zu-
mahlen wir enstlich wollen, dass ausser unseren Bier undt Brandtwein 
in unserer gantzen Herschaft Monkacz kein anderes von besten Sorten 
eingeführet, weniger an einem Orth in erstgedachter unserer Herschaft 
gebreuet, gebrennet noch verschlissen werde, wie wir dann auch hiemit 
befehlen, das unser Breuvervvalter hierauf gutte undt genau Obacht 
halte, undt sich zu solcher Visitation auch Confiscation der Assistentz 
unseres Hofzahlmeisters Fdl (welchem wir destwegen schon Instruction 
ertheilet) gebrauche ; auf die Übertretter aber, haben wir durch ein 
ordentliches Edict, nebst der Confiscation 50 Gulden Straf oder Pöen-
fahl dictiret, worvon dem Angeber, wer er auch seye, jederzeith der 
3 Theil zufallen solle. 

4. Riss aber obgedachte gleiche Fässer gemacht werden, muss er 
Breuverwalter alle Bierbreuen maasweis verrechnen, und aller Orthen 
in unserer Herschaft Monkacz, wo er es für gutt befindet, Bier undt 
Brandtwein-Schanckhäuser aufrichten, die vorhin unrechtmässiger Weise 
practicirte Bierhreu, undt Brandtweinbrennuvg, wo es immer seyn, cas-
siren, undt da sich wir §. 3-tius gemeldet ein Verbrecher finden wurde, 
denselben zu obangeregter Bestrafung anzeigen. Dagegen gestatten wir 
gern, ja wollen, das jenem, welcher in den aufgerichten Schanckhäusern 
unser Bier ausgeschencket, von einen jedweden Fass Bier zu 90 Maas 
oder 3 Eimer : 6 Maas nachgesehen, oder darein gegeben, undt nach 
richtiger Verrechnung der übrigen 84 Maas Bier von einem Fass (als 
welche ihme jede à 4 Kreutzer vorgelegt werden muss) noch zu einer 
Belohnung 30 Kreutzer gegeben werde. Allein wirdt er Breuverwalter 
sehen, das er vertraute Leuth setze, undt keinen ohne wissentliche 
Versicherung Credit gebe, als nehmblichen bey jenem, wo das Geidt 
nicht allerdings sicher, wenn er ein Fass endlichen vorlegt, bey Vor-
legung des andern vor das erste, die Bezahlung der obgemeldten 84 
Maas Bier, im Fall das Fass 3 Eimer haltet, einfordere, damit niehmahls 
mehr, dann eines auf Credit lieget. Mit anderen aber, allwo genügsame 
Versicherung vorhanden, monathiich zwei- oder wonigst eimnahl ab-
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rechnen, das Geld eincassiren, undt hingegen mit gutten Bier, undt 
Brandtwein versehen. Denen jenigen, die es aus den Breuhaus umb 
pares Geldt fassweis nehmen, undt auf ihren besitzenden Wirths- oder 
Schanckhäusern, verkauffen, oder sonsten für ihren Trunck brauchen, 
ein Fass Bier per 90 Maas zu 4 Gulden, und die Maas Brandwein 
(ausser den Juden Marco, welchem es bis weiteren Befehl pro 30 
Kreutzer zu geben) umb 36 Kreutzer ausfolgen zu lassen, was aber 
im Breuhaus Maasweis verkauft wirdt, muss die Maas ebenfahls pro 4 
Kreutzer geschencket, und das Fass pro 6 Gulden uns verrechnet werden. 

5. Damit er Breuverwalter in Breuen nicht gehindert wird, solle 
er von denen eingehenden Geldern, den Vorrath von gutter Gersten 
und Hopfen selbsten herbeyschaffen und einkauften undt solche aufzu-
suchen, in ein oder anderen Orth reisen, wie ihme dann die nöthige 
Leuth mit zu gehen auch Fuhren, auf anmelden von besagten Herrn 
Edi verschafft werden sollen, jedoch das er mit Einkaufung der Gersien 
die Zeit wohl obserwire, benandtlichen, gleich nach den Schnidte oder 
Aernde, wo selbst solche am wohlfeilsten. Den Hopfen-Garten, durch 
das Dorf Podhäring undt dem beym Breuhaus vorhandenen (salva venia) 
Viech, wohl umbackern, undt pflantzen lassen, damit man nicht Ursach 
habe, durch mersten anderen zu kauffen. In Fall aber Sommers Zeith, 
die Bauern ihrer Gewohnheit nach, weylauffen, undt ihr Brodt anders-
wertig suchen wollen, undt er an Breuung dardurch verhindert wurde, 
solle er sich unverzieglich bey mehrgesagten Edi anmelden, undt dieser 
durch unsern Hoffrichter andere Arbeiter schaffen lassen, uns aber 
wahrhaften Bericht gehorsambst erstatten, und die gewisse Zeith 
benennen, wie lang er solcher willen von den Breuen verhindert 
worden. Dahingegen solle offt gedachtes Dorff Podhäring zu Führung 
des Holtzes im geringsten angehalten, sondern selbstes von unseren 
Hoffrichter a parte, undt zwar nach Geniegen, gleich wie es ihme allen 
Ernstes befohlen, beygeschalft werden. 

6. Solle er über das gantze Wesen Herrn Edi monathlich Rech-
nung geben, sowohl Bier, Brandtwein, Gersten und Geld, aus unseren 
Holl' empfangenen Weinlagers, item Verschleiss, Empfang undt Ausgab, 
in Summa über alles, wie man es sonsten pfleget zu thun, Monath-
Extract einhändigen, auch zugleich den etwan vorhandenen Geldt-Rest 
zuzehlen, uns zwar anjetzo nur alle 1A Jahr, sobald es aber in bessere 
Einrichtung gelanget, auch monathlich einen gebräuchigen ausführlichen 
Extract gehorsambst einsenden, undt folgendtes jährlich die Haubt-
rechnung richtig praestiren, undt von l l / t Kübel Gersten 90 Maass 
guttes Bier lieffern, undt verrechnen, undt über 1 Fass, über sein 
Breuverwalters selbes Fass, nicht anrechnen. 

7. Solle die dröbern, damit selbste nicht unnützer Weis weg-
kommen, ein Breuknecht verwahren, undt unsern Hoffrichter zur Dispo-
sition einhändigen, darvon kein frembdes Viech, was Orth es sein 
möge, mästen. 

Letzlichen überlassen wir all übrieges, und wo er immer meinet 
und erkennet, uns einen Nutzen schaffen zu können, seiner Dexterität 
uns gäntzlichen verlassend, das keinen Eyffer sparen, noch einige Zeith 
verabsäumen wird, unseren Nutzen nach aller Mögligkeit, in diesen 
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ihme anvertrauten Breuvvesen zu suchen, und zu befördern, auch solches 
Werck immer in bessern Stand undt Fortgang zu bringen. Dann wofern 
durch ihme, oder seine Untergebene uns ein Schaden zugefieget wurde, 
als nemblichen in Hemmung des Bierbreuens, Brandtwein-brennens, 
Verschlimmerung des Biers oder Brandtweins, zu unrecht undt thewrer 
Zeith Einkauffung der Gersten, oder anderen, wie es in dergleichen 
Fällen immer gewöhnet und der Verwaltung zu gerechnet werden 
könne, er Breuverwalter allein darfür stehen muess und solle. Dahin-
gegen, wann ihme Arbeiter im Breyhaus, Fuhren zu Führung des Holtzes, 
Gersten, Bier, oder andern ausgehen, Assistenz zu Confiscirung des 
etwann fremb einführenden Bier, und Brandweins, oder anders, wie es 
Nahmen haben möge, mangiret, wollen wir, das er sich bey ofïtgedacht 
Hoffzahlmeister Edi anmelde, und das ihme selbter jedermahlen an die 
Handt gehe ; auch die nothwendigen Inslet Lichter oder Kertzen schaffe, 
nichtweniger das er Brauvervalter dess seiniges sich selbst undt seine 
Untergebene dess ihrigen in Beysein mehrgemeldten Edls monathlich 
richtig bezahle, undt keinen ohne wichtige Ursach nichts innen halte, 
wie wir dann destwegen einen jedwedem einen Span-Zethel ausfertigen 
lassen, undt wollen, das jedermahlige Bezahlung darunter richtig notirt 
werde, dessen wir uns solcher gestatten versehen, gleich wie ihme nach 
gehorsambster Volziehung unseres Willens mit Gnaden gewogen ver-
bleiben. Signatum Monkacz den 1-ten Mártii. 1701. Fürst von Rakoczy. 

Eredetije az Orsz. Lev. kincstári osztályának utasításai közt. 

SZATMÁR ÉS NÉMETI VÁROSOK 1617-IKI EGYEZSÉGE. 

Zakmár és Némethi városának egymással való végezések, mely lőtt 
in anno 1617, die 8. Április in Zafthmár, szathmári főbíró Bohrai György 
deák, némethi főbíró Taar István uramék idegekben. 

1. Jövendőben ha kívántatik, akármikor Némethi városnak egy 
bokor malomnak a gátját szabad legyen illendő helyen az szakmári 
földre kikötni ellentartás nélkül, amint most Zakmárnak. 

2. Némethi városnak 4 sokadalma vagyon, minthogy Zakmár t 
celebráltatik, azért azon a nagy sokadalmaknak napján, úgymint : 
Gyertyaszentelő-Boldogasszony napi sokadalomkor, Szt.-Kereszt napi 
sokadalomkor, Szent-Jakab napi sokadalomkor, Szent Demeter napi 
sokadalomkor, ez 4 megnevezett némethi sokadalmoknak első hétfőjén 
szabad legyen Némethi városbelieknek minden rendeknek napestig 
árulniok és venniek, ha pediglen szekerek és sátorok az 4 napokon ott 
találna maradni, meg ne hántassanak, de marhájok elrakodva lenne, 
más napon ne áruljanak. 

3. Hogy az némethi városbeliek, az zakmári piaezon, hasonlatos-
képen az zakmári városbeliek az némethi piaezon, mindent szabadosan 
adhassanak és vehessenek contradictio nélkül, tartogatás nélkül; ezt 
kivévén : az székre való vágó marhát, ha kívántatnék, az zakmári 
mészáros mellé állhasson, ezt is kinevezvén, hogy: az két félről szakmári 
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és némethiek házok szükségére mindent vehessenek, hétfő nap pedig 
az 12 órához tartsák magokat. 

4. Az zakmári vargamestereknek szolgái, rendtartások szerént élje-
nek, az Némethi város vargamestereknek szolgái is az zakmári és 
némethi piaczon, a vétkes müvet pediglen céhmestei hire nélkül ne 
ragadozzák mind Zakmárt, s mind Némethiben. 

5. Az gát elkészülvén, az malommal együtt sem molnár, se őrlő 
ember, sem pediglen másféle lakos ember az némethi almás-kerteknek 
fáját, gyümölcsét ne hordják, mert aféle embert, ha ott kapják, meg-
büntetik ; ha pedig zakmári ember volna, a factumról elszaladna, hírt 
tévén az zakmári bírónak, azt az embert érdeme szerént megbüntesse. 
Actum die et arino ut supra. 

Eredetije az Orsz. Lev. kincstári osztályában. 

A SOPRONI KERESKEDŐK 1690. ÉVI CZÉHSZABÁLYZATA. 

Wier N. Burgermeister, Richter und Rath, der königlichen Freyen-
Statt Oedenburg in Nieder-Ungarn, bekennen und thun kund hiemit 
öffentlich, dass vor Uns in gewöhnlicher Raths-Versamlung erschienen, 
die ehrenveste und wohlgeachte Jacob Deimel h : t : bestelter Zechmeister 
hiesig Löbl : Kramer-Zech, Hanns Georg Vogler, Elias Poch, Mathias 
Payr, Johann Christoph Klein, Christoph Brässl, Georg Lederer, Paul 
Liebezeit, Jacob Ernst, Georg Danst, Georg Pauer, Elias Pautschner, 
Mathias Rudolph, Georg Seidl, Hanns Thoma, Andreas Weber, Hanns 
Marth, Mathias Leinwather, Michael Lassgaller, Johann Christoph Eitel-
hueber und Christoph Dänst, und gaben Uns durch Ihren bestehen 
Procuratorem : Herrn Johann Emrich Rainer, gehorsamlich zuvernehmen, 
welcher Gestalten allen bisshero eingeschlichenen Inconvenientien, ja 
allerhand Nachtheiligkeiten zusteuren, Sie sich zusammen einmüthig 
entschlossen, bey Uns um eine gewisse Norm und Articuls-Brief, nach 
welches Inhalt Ihnen künftig zu leben wäre, in geziemend bürgerlichen 
Gehorsam anzuhalten, warum Sie dann Ihr zu dem Ende schriftlich-
verfastes-Gutachten, Uns übergeben, mit gehorsam bittlichen Anhalten, 
wir möchten geruhen sothan es zu revidiren, und nach richtig Befindimg, 
solches obrigkeitlich zu corroboriren, zu bestättigen, und endlichen ihrer 
Bitte hochgeneigt statt zu geben. Welchem nach, wir ihren gedacht 
schriftlichen Entwurf, von Punct zu Punct durchgegangen und zu der 
löbl. Zech künftigen Richtschnur approbirt, confirmiret und bekräftiget, 
bey welchen sie und ihre Nachkommen sollen handgehabet, wieder all 
und jede, so sich solcher Ordnung wiedersetzen wurden, defendiret, 
und (Uns, doch auf allen Notschaft mit Vorbehalt frey Obrigkeitlicher 
Disposition) geschützet werden, weicher Inhalt sofort folget. 

Erstens. Soll die Bruderschaft bey allen Zusammenkünften sich 
allezeit ehrbar und friedlich gegeneinander verhalten, keinen Unwillen 
noch einige Wiederwärtigkeit anfangen, noch hierzu einer dem andern 
Anlass geben, alles Fluchen und Gotteslästern ernstlich vermeiden, und 
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alles das thun und handeln, was aufrichtigen Leuten geziemet und 
wohl anstehet, bey der Straf, wie solche von der gesarnmten Bruder-
schaft, oder da der Excessus so wichtig wäre, von Herrn Stadt-Richtern 
oder E : E : Rath selbsten, nach einer jeden begangenen Verbrechens, 
erkennet und ausgesprochen werden wird. 

Anderten. Wann ein Bruder einen Jungen aufzudingen willens, 
soll solcher Actus nicht anders, bey Straf jederzeit 3 Gulden, denn in 
Gegenwart der gesarnmten Bruderschaft und dessen Herren Bürgen, auf 
6 Jahr lang geschohen, hiebevor aber muss ein jeglicher Jung seiner 
ehrliche Geburt halber, genügsames Zeugnuss produciren, nachgehends 
(ausser eines einverleibten Bruders-Kind) 3 Gulden zur Lade erlegen, 
und ist wehrend der Lehr-Jahr-Zeit des Jungens Herr obligiret, ihm mit 
Kleidern und andern Notwendigkeiten zuversehen. Wenn er demnach 
seine Lehr-Jahre erstrecket, muss er wie vorgedacht in Gegenwart der 
gesamten Bruderschaft und Herren Burgen, gegen nochmahligen Erlegung 
3 Gulden in die Lade, freygesprochen werden (doch stehet seinein 
Herrn frey, ihm wegen seines Wohlverhaltens, ein Jahr nachzusehen) 
nach Beschaffenheit seines Verdienstes aber, ist derselbe schuldig ihm 
ein Ehren-Kleid, oder bey Hinterbleibung dessen 30 Gulden kayserliche 
zugeben. Hingegen ist solcher entlassener und freygesprochener Jung 
verbunden, er seye gleich eines Bruders oder Fremdes Sohn, ein Jahr 
lang zur Danckbarkeit, Dieners-Dienste, doch gegen billiger Zahlung 
zu thun. 

Dritten. Demnach die Erfahrung bezeiget, dass nicht allein die 
aufgenohmene Lehr-Jungen, da fern ihre Lehr-Herrn, dieselben ihres 
Übelverhaltens und Verwahrlosungs wegen, zur gebührenden Straf zu-
weilen ziehen, heimlich vor Erstreekung ihrer Gebühren der Jahre, 
hinweg, und zu andern alhiesigen Brüdern, in die Dienste gehen, oder 
sonsten sich bey demselben aufhallen, und auf die Märckte reisen, 
sondern auch wohl die aufgenohmenen und gedungenen Gewölb- und 
Handels-Diener, vor erstreckter Jahres-Zoit oder ordentlicher Entlassung 
seines Herrn, dergleichen zu verüben, ob angeregtermassen sich unter-
fangen, als soll kein Bruder oder Einverleibtes Mitgliedt, dergleichen 
Jungen und Gewölb-Diener, zu Beschimpfung und Nachtheil seines 
vorigen Herrn, an- und aufnehemen, vielweniger ihm einige Handleitung 
solcher bosshaften That geben. Und dafern einiger Bruder dergleichen 
vorzunehmen sicli unterfangen solte, soll solcher unmittelbar und ohne 
einigen Nachlass um 6 Reichs-Thaller zur Straf erkennet seyn. 

Vierten. Soll ein jeder, welcher sich in diese Bruderschaft einver-
leiben und handien wil, sich bey der löbl. Bruderschaft geziemend 
insinuiren, seiner ehrlichen Gebührt genügsamen Beweis thun nicht 
allein, sondern auch seine Kundschafts-Brief, dass er die gebrauchliche 
Lehr-Jahr, ehrlich und fleissig mit ausgestandenen dreyen Diener-Jahren 
zugebracht, produciren, und alsdann nach erhaltenen Burger-Recht, 
von E. E. Rath durch der löbl. Bruderschaft ordentlich bestehen 
Anwalt, wenn er von Fremden Herkommen, und die Handlung hier 
nicht erlernet, der Lad : 75 Gulden nebst 2 Reichs-Thaller zum Bahr-
Tuch, im Fahl er aber die Handlung hier erlernet : 50 Gulden, und 2 
Gulden zum Bahr-Tuch,ein hiesiges Bürgers-Kind aber: 15 Gulden, und 
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1 Culden zum Bahr-Tuch, alles kayserliche Wehrung zuerlegen 
schuldig seyn, davon eine Helfte (auser des Bahr-Tuchs Geld) gemeiner 
Stadt-Kammer, die andere aber der Bruderschafts-Lade, zu Nuzen 
kommet. 

Fünften. Es soll auch hinfüro Handwerck und Handlung zugleich 
zutreiben (wie die Nadler bishero gethan) keinen verwilliget seyn, sondern 
da er jenes practiciren wil, dieses unterlassen muss, die jenige aber, 
so sich jezt verstandenerweise dato in der Zech befinden sollen, zwar 
(doch andern in geringsten zu keiner Consequenz und Nachfolge) biss 
ihnen eins oder das ander selbst zu cassiren und aufzuheben belieblich, 
ungehindert dabey geduldet werden. 

Sechsten. Soll am Sonntag keiner, wer der auch sey, um und vor-
der Stadt sein Gewölb aufthun, der hierüber betrettene aber, auser E : 
E : Baths Straf 1 Reichs-Thaller toties quoties, in die Lad zu erlegen 
schuldig seyn, an Wochenfesten aber, soll keiner durch das ganze Jahr, 
seinen Laden oder Gewölb, bey vorgesezter Straf vor Zehen Uhr auf-
thun, es sey dann erhebliche Ursach und Entschuldigung vorhanden, 
welche vorhero dem Herrn Zechmeister anzudeuten ist. 

Siebenden. Welcher in unrechter Maas oder Gewicht, durch von 
der Obrigkeit deputirte Herren Commissarien betretten wurde, der soll 
mit Vorbehalt der Obrigkeit-Becht, durch die löbl. Bruderschaft in ver-
diente wilkührliche Straf genohmen werden. 

Achten. Nach dem die Brüder dieser Zech nunmehr vor geraumer 
Zeit, über die Handler, Hausierer, und andere uneinverleibte alhier wie 
auch Juden bey einem ehrsamen Bath sich beklaget, wasmassen dieselbe, 
zuwieder alt hergebrachten Frevheiten dieser Stadt, absonderlich aber 
hiesig in Handlung begrieffenen Bürgerschaft zu mercklich grossen 
Schaden und Nahrungs-Schmällerung, in unterschiedlichen Häusern, 
ihre Winkel-Niederlaag anzurichten und zuhalten sich unterstehen; ein 
ehrsamer Rath aberlaut ertheilten Abschiedt von 10. October Anno 
1614. wie aui special Edict von 5-ten December 1640. sich hierüber 
grosgünstig resolviret ; also bleibt es billig bey ergangener Resolution, 
dass nemlicher. weder im noch vor der Stadt, wie auch in denen zu 
dieser Jurisdiction gehörigen Dörfern (auser offenen Mareks und Freyungs-
Zeiten) keinen Juden zuhausieren und etwas feil zuhaben erlaubt seye. 
Da aber die Juden hieher kommen, soll keiner derselben anderwärts, 
als in denen öffentlichen Gast-Höfen oder andern von einem ehrsamen 
Rath hierzu verordneten Häusern logiren und einkehren. Deswegen 
auch ein löbl: Magistrat dergleichen Bürger, oder auf den Dorftschaften 
die Unterthauen, so die Juden wieder Verboth beherbergen, oder 
denenselben Unterschleif geben, mit verdienter Straf zubelegen wissen 
wird. Wann aber ein Jud wieder solch Geboth und Ordnung etwas 
thätliches fürnehmen und hierüber betretten wurde, so solle ein solches 
sonder Verzug Herrn Stadt-Richter insinuirt, die abgenohmene Waaren 
dahin gebracht, und nach Abzug des Herrn Stadt-Richters Gebühr, als 
dann die Helfte allhiesigen Burger-Spittal, der andere halbe Tbeil aber 
der Zech verfallen seyn. Andere Händler, Schlossinger, Steyrer und 
Hausirer belangend, so ausser der Juden jezuweilen anhero kommen, 
sollen ingleichen, wie obstehet, bey Verlust der Waaren, für sich selbst, 
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und aus eigenen Wohlgefallen zuhausieren und etwas feil zutragen, 
keines wegs sich unterfangen, sondern bey dem Herrn Stadt-Richter 
auf zwey Tag um Licenz und Erlaub muss bitten, welcher nach ein-
genohmenen, sowohl die Verkaufter, als Waaren betreffenden Umständen 
hierinnen zu disponiren der Billigkeit gemäs wissen wird. Und dafern 
aus gewissen erheblichen Ursachen irgend einen, auf obbenente Zeit 
zu hausieren vergünstiget wurde, soll derselbe zuförderst dem Herrn 
Zechmeister solche verkaufende Waaren anfeilen, und ob es gerechte 
Waaren, besehen lassen ; wann Er auch zu Verkaufung solcher Waaren, 
einer Elen benöthiget, solle solche von niemand andern, als von dem 
Herrn Stadt-Richter um die Gebühr zunehmen, und nach verfliesung 
der verwilligten Zeit, wiederum aida, einzulifern verbunden seyn. 

Neunten. Ingleichen soll auch kein Pfädler oder Färber einige 
Leinwath aus zu schneiden, viel weniger stuckweis zuverkaufen befugt 
seyn, sondern jeder Theil bey seinen erlerneten Gewerb und Hand-
werck, bey Confiscirung solcher Leinwath, verbleiben. Ebenfals soll auch 
niemands anderer, auser denen alhier einverleibten Brüdern, mit 
frembden und ausländischen Fischen, was Sorten sie auch seyend, es 
sey dann, das solche von der Burgerschaft, gegen Wein müssen ange-
nohmen werden. Ingleichen auch, denen alhiesigen Tuchmachern mit 
frembden ausländischen Tüchern hier bey der Stadt zu handeln nicht 
verstattet seyn. Daferne aber jemand wieder solch Geboth, mit erwehnten 
zu handeln sich unterstunde, sollen solche Fishe und Tücher durch 
Herrn Stadt-Richters Befehl abgenohmen, die Helfte (nach Abzug Herrn 
Stadt-Richters Gebühr) im das Spittal geliefert, die andere Helfte aber 
der Bruderschaft eingehändigt werden. 

Zehenden. Sollen an denen öffentlichen vier Jahr-Märckten, die 
frembde Handels-Leut und Kramer denen Bürgern alhier nicht vorbauen 
an Wochen-Märckten aber länger nicht, denn bis auf 11 Uhr, und 
zwar aida wo solche zur selbigen Zeit angestellet und gehalten werden, 
feil haben. Und werden auch keine Niederlaagen, simpliciter (allermassen 
solcher lhro Maystet Unsers Allergnädigsten Herrns etc. etc. dreysigst 
und Mauth-Ambtern nachtheilig) verstattet. 

Elften. Keinem Frembden (auser den alhiesigen Handels-Leuten) 
ist erlaubt an öffentlichen Jahr-Märckten, auf zwey Orten zugleich feil 
zuhaben, und wann hiesiger Handels-Leuten einer ein Gewölb oder 
Laden hat, so ist ihm zwar zugelassen, entweder in Zwey Hütten Jahr-
Mareks-Zeiten feil zuhaben, oder in einer Hütten und einen Gewölb, 
ein mehrers aber nicht, unter Straf 1 Reichs-Thaller. In denen Wochen-
Märckten hingegen, soll niemander an mehr, dann an einen Ort, feil-
zuhaben zugelassen seyn, unter obigen Straf denen entgegen lebenden. 

Zwölften. Wann sich anderwärts auf Märckten, zwischen den 
alhiesigen Brüdern Unwillen und Uneinigkeit begebe, soll ein jeder 
verbunden seyn, seiner Klage bey seinen ordentlicher Instanz alhier 
an- und vorzubringen. Wann aber solches nicht geschehe, und ein 
Theil in Unkosten oder Schaden gebracht würde, soll derselbe, so einen 
andern Richter gesucht, die verursachten Unkosten erstatten, auch in 
Eines Ehrsamen Raths wilkührlicher Strafe seyn; doch wird hiemit 
dem beleidigten Theil vorbehalten, wann die Sach von hoher ltnpor-
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tanz und die Klag kein Vorzug leiden könnte, den nechsten und besten 
Richter um Hilf und Assistenz anzurufen und zuersuchen. 

Breyzehenden. Diejenige, so unter der Bruderschaft zu unterschied" 
lichenmahlen die Ungarische Märckle besuchen sollen in guter Ordnung 
bey einander bleiben und nach einander fahren. Da aber einem oder 
dem andern etwas hinderliches vorfiehle, soll keiner fortfahren, sondern 
sich einer des andern annehmen, damit sie zugleich ohne Schaden 
können fortkommen, daselbsten auch mit Aufbauung der Hütten, der 
Ordnung nach verfahren, und keinem seine gebührliche Stelle verbauen, 
da nun einer sich hierinnen wiedrigen erzeigen und diesem nicht nach-
kommen würde, soll derselbe um Va Reichs-Thaller doch mit Vorbe-
wust und Consens Herrn Stadt-Richters, in die Strafe genohmen werden. 

Vierzehenden. Soll ein jeder Bruder welchen der Zechmeister ein-
sagen läst (im Fahl er keine erhebliche Ursachen seines Aussenbleibens 
verwenden kan) auf benante Stunde, bey der Straf eines Orts Thaller 
erscheinen. Wann es sich auch begebe, dass ein Bruder in dieser Zech 
oder desselben Weib oder Kind nach Gottes Willen Todes verschiede, 
und der Bruderschaft zur Leichbegängniss eingesagt wurde, soll von 
einem jeden auss wenigst ein Persohn mitzugehen schuldig seyn, bey 
obiger Straf. 

Schlüssliehen. Sollen hiehevor stehende Articuls-Puncten, die ge-
samte Bruderschaft dieser Zech (massen sie sich selbsten, wir Eingangs 
gemeldet, einmüthiglich also entschlossen) für sie und Ihre. Nachkom-
men bey innenthaltener Straf, steif und unverbrüchlich zuhalten obligirt 
seyn und bleiben. Wir behalten uns aber, gleichwie Anfangs per expres-
sum, mithin bevor, hierinnen zu interpretiren, oder nach gelegenheit 
und Veränderung der Zeit zu dispensiren, limitiren und in ein oder mehr 
Articuln, dergestalt zuhandeln, wie die Noth erfordern wird. Dessen 
allen zu Urkund und kräftiger Bestättigung, haben wir denen Brüdern 
diser Kramer-Zech und Ihren Nachkommen, für uns und unsere Nach-
kommen, vorhin beschriebener massen, gegenwärtigen Articuls-Brief, 
unter Gemeiner-Stadt Grössern Secret-Insigill, doch ohne allen Nachtheil 
und Schaden ausgefertigter, angehändiget. Actum in der Königlichen 
Frey-Stadt Oedenburg den 11. Monats Tag Octobris, im Jahre nach 
der gnadenreichen Gebührt Unsers Herrn Jesu Christi, ein tausend 
sechshundert neunzig. 

I. Lipótnak 1690 november 29-én kelt megerősítő privilégiumából az Országos 
Levéltárban őrzött királyi könyvek XXI. kötetének 87. levelén, ennek multszázadi 
hivatalos másolata pedig a helytartótanácsi osztály „Medianica" gyűjteményében fase. 
100. Civ. Sopron no. 2. alatt 
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UTASÍTÁS A POZSONYI PÉNZVERÖ-HÁZ PÉNZVIZSGÁLÓJA 
RÉSZÉRE 1660 KÖRÜL. 

1. Aprólékos pagamentumokat vagy olvasztást szaporán ne tegyen 
az quardein, mert az rátióiból kitetszik, hogy fölötte káros, az olvasz-
tásban való apadásra s mind az sokszori szénégetésre nézve. 

2. Semminemő aranyat, ezüstöt vagy érczet akár sok, akár kevés 
légyen is, contra hire nélkül eszve ne olvasztasson az quardein, sőt 
parancsoltatik az contrának, jól megvizsgáljon minden ezüstöt az olvasztás 
előtt is. 

3. Az olvasztás után is, mindenkor jelen legyen az contra az próba-
csinálásnál, akár fejér, akár aranyos, vagy arany-próba legyen, és szo-
kás szerént minden quardein-czéduláit protoculálja ; az arany és aranyos 
próba-czédulákat magánosan megtartsa addig, mig kívántatni fog. 

4. Az lieferantoknak, akár körösztény, akár zsidó legyen is, illendő 
pénzeket minden holnapban megfüzessék, hogy annyival szaporábban 
administrálhassák az aranyot, ezüstöt; az extractusokban is alkalmato-
sabb lészen. 

5. Az münczen kivül való dologra, se kocsit, se lovakat az quardein 
senkinek se adja, akár légyen, akár ne légyen dolgok, az inspectorok 
hirelc nélkül. 

6. Az széna és zab zár alatt légyen, melynek az kulcsa az con-
tránál álljon, nem az quardeinnál, és senkinek az müncz lovain kivül 
se szénát se zabot ne merészeijenek adni vagy distrabálni. 

7. Mivel azelőtt nagyobb pagamentumok olvasztására sem ment több 
szén, azért szükséges reá vigyázni, hogy ne distraháltassék híjában és, 
mint az 1. punctumból kitetszik, aprólékos, gyakran való öntésben vagy 
olvasztásban. 

8. Hasonlóképen az télre vett kemény fával csak az tiszt-házat vagy 
szobát fűtsék, s azt se különben, hanem mikor dolog vagyon, ünnep-
napokon nem szükséges. Ugy az fejéritéshez való lágy fa is ne distra-
háltassék másra, az császár dolgán kivül ; ugy az gyertya is zár alatt 
álljon. 

9. Az contra az maga irásit és iró helyét, az hol az pénzolvasó 
asztal vagyon, bezárva tartsa, és senkit oda ne ereszszen, hogy írásihoz 
ne férjen valaki, mert azon hely az contrát illeti s nem mást. 

Kivül : Multszázadi iràssaì : Instructio Zygostatae domno hujatis 
monetariae. 

Eredetije 1660. körüli írással, az Orsz. Lev. kincstári osztályában, az utasí-
tások közt. 
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AZ EBESFALVI TISZTTARTÓ UTASÍTÁSA 1630-BÓL. 
Anno domini 1630. die 10. Decembris. 
Ebesfalvi tiszttartómnak Gazdagh Ferencz uramnak eleiben adtam 

instructiómról való jegyzésim, rend szerént igy következnek: 
1. Házam környül való hulmi építésim kévántatnak, azokban az 

mint ő kegyelme eleibon adom, eljárjon szorgalmatoson, odalátván gya-
korlatossággal, ha mit csinálnak mesterim, el nem gazolván, csak állandó 
jó vastag mivet csinálván. 

2. Azmint jobbágyimnak szolgálatjoknak rendi leszen, azoknak 
igazán való szolgáltatásokra és beállásokra szorgalmatos gondja ö kegyel-
mének legyen; egy is se czigányságok miá, se valami engedelemért el 
ne maradjon ; ki elmaradna, utána küldvén, alájönni, dolgára beállani 
kényszeríttessék. 

3. Juhászim, disznó- és tehén-pásztorimnak gyakorta parancsolván 
marháimhoz mind jól lássanak s mind jól őrizzék, azmelyeket kegyelmed 
maga is gyakorta meglátogasson, hogy jóban legyen. 

4. Gyakorlatossággal magammal, vagy az atyámfiával kegyelmed 
szólván, hol egy, hol más dolgainkról, kedvesen veszszük, mindketten, 
mint jobban, s könnyebben mehetne elé dolgunk, szegény jobbágyinknak 
munkájok után, azban ö kegyelme elméjét fáraszsza, kevés jobbágyink 
ne fogyatkoznának meg, magoknak is, mivel én is, mind eddig azban 
forgottam s mind másoknak is, azt követni parancsoltam, ő kegyelme 
is ezt kövesse. 

5. Mivel az itt való rövid és szoros határ miá ugyan kényszerít-
tetünk handorfi és ernyei határra szántani, az itt való kevés majorságnak 
takarítására s mind csépeltetésére, kerteimnek csűrömnek helyesen tar-
tására kegyelmednek gondja legyen. Hasonlóképpen értvén mind az 
bárom határban való szőlőimnek mivelésére, vinczelérem által őket szor-
galmaztatván. Hul kevántatik fődeimet szőlőimet ganéztatván is. 

6. Azhul mi kaszáló rétek én számomra lesznek, mind az három 
faluban azokat kijárván, kegyelmed tudja kévántatik, hasonlóképen tilal-
masban tartandó. Ernyei szálas és handorfi erdőket szorgalmatosan pa-
rancsolván erdő-pásztoromnak ne vallnak (?) semmi szökségre. 

7. Az három határbeli tóimnak gátjainak zugójának épenlartásáról 
is szorgalmatos gondot viseljen kegyelmed. 

8. Azt megparancsolja jobbágyimnak, fejekre senki, én magam hire 
nélkül, pásztorságra kimenni ne merészeljen. 

9. Jobbágyimnak ez szerént legyen szolgálatjoknak rendi: 2 mar-
hát én dolgomra befogván, hírem nélkül többre, kegyelmed ne erőltesse 
őket. 

10. Disznó-pásztoromnak, majoromnak, tehénpásztornak mennyi 
gabonájok esztendő által jár, béreseknek fizetések, arról is számtartómnál 
irása vagyon, ki azok közül fogná kérni kegyelmedet, kinek mit adatsz, 
felirattassa kegyelmed számtartómmal. 

11. Teörök Mihály, gerébem, kenézem, ő kegyelmétől függjenek, 
hová ő maga kegyelme nem érkezik, valami ok miá őket küldje szor-
galmatoson reábizattatott dolgokról, megkérdezvén, ha mi oly fogyat-
kozás, vagy hazugság dolgokban találtatik, mint illik, pirongatással vagy 
ütegötéssel nekik fizessen kegyelmed. 
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12. Aratóimra, kaszásimra, házam környül való dolgosimra, kertben 
való kapásokra, gyomlálókra, kőmives vagy asztalosok, vagy ácsok, ha 
lennének, ennik-valójára ö kegyelmének gondja legyen, szólván kulcsá-
rommal, minek tehetnék szerit. 

13. Ha valami lopott ló, vagy marha jobbágyim között, vagy hatá-
romban találnának, annak harmada, mit az káros emberen vehetnek, 
ö kegyelméé legyen. 

14. Ha jobbágyom egyik az másikon haragbéli vért tészen, meg-
tudakozván mind az az dolognak mivoltát, ki bűnössé találtatik egy 
forintot adjon ö kegyelmének birságban. 

15. Magam és az atyámfia hire nélkül, csak egy jobbágyommal is 
ő kegyelme magának dolgozni ne merészeljen, hanem ha mi elmúlha-
tatlan szüksége lészen, találjon meg. 

16. Megtiltván jobbágyim között, senki befogó marháit el ne meré-
szelje adni birság alatt hirem nékül, vagy találtatnék bokros, vagy nem. 

Végezetre, mint jámbor szolgához mi illik, azt kövesse, kit mi is 
az atyámfiával vehessünk kedvesen, kire isten segítse ö kegyelmét, 
Amen. 

Georgias Apaffi s. k. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai között. 

EMLÉKIRAT POSZTÓCSINÁLÁSRÓL 1680—87 KÖZT.1) 

M e m o r i a l e p o s z t ó c s i n á l á s r u l . 
1. Az én posztócsinálóim 1 mázsa gyapjuból 3 vég posztót csi-

nálnak, mivel az brassai posztónál szélesebb 1 fertálylyal : 2 vég posz-
tóhoz 1 font kék festéket adatok, azkit bulik-nek hínak ; mentül kemé-
nyebb az festék, annál szebben festődik. 

2. Brassóban 3V2 véget szőnek 1 mázsa gyapjúbul, mivel ott kes-
kenyebb az posztó; festékivei olt miformán élnek? nem tudom. 

3. Azkit nálam veressel festenek, Köhalomszékben terem olyan veres 
festékgyükér, azt megtörik s úgy árulják ; 1 vég posztóhoz 6 ejtel(t) 
vesznek, ki ejtelit sokszor megvétettem 20 pénzen ; de én már, az ma-
gam kertében ültettem alfélé gyükeret s azzal festetek. 

4. Az világos színű zöldet úgy festik : először igen világoskéken, 
mint amaz szép világoskék, remek színű vagy égszinü, olyanformára 
festi meg, aztán, egyféle füvet zotymá-nak hínak, odabe mindenütt terem 
a réteken, abban mártja meg, ügy lészen igen szép világos zöld. 

' ) E ritkabecsü emlékirat, már egyszer megjelent az ,,Archaeologiai Értesítő" 
XIII. köt. 74—77 lapjain, de részint ritkaságánál fogva, részint azért mer t ott több-
rendbeli hibával, és az érdekes utóiratnak mellőzésével jelent meg, határoztuk el 
annak újból s inkább a mi folyóiratunkba való lehetőleg pontos kiadását, az eredeti 
után. 

Első kiadója kimutatta, hogy ezen emlékirat szerzője: Kiss István örmény 
posztókereskedő ki Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszony udvari szállítója volt 
1680-tól, 1687-ben pedig már elhalt, tehát emlékiratának 1680—87 közt kellett készülnie. 

T. K. 
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5. Mikor pedig setét zöldet akarnak fesleni, igen kéken festi meg 
a posztót s úgy mártja meg annak a zotyma nevü fűnek az levében s 
úgy lészen setét zöld. 

6. Mikor hajszint akar festeni, először megfesti kéken, azután veres 
festékben mártja és úgy lészen hajszín. 

7. Mikor szürkét fest, a gyapjat előszer megfesti feketén : gálicz-
kővel s gallessel s azután mikor füsüli, fejér gyapjúval megelegyíti any-
nyira, azmicsoda szürkén akarja az posztót, annyi fejér gyapjút elegyít 
közzé az füsüléskor. 

8. Ezekhez egyikhez is zsirt nem adnak, hanem mikor szederjest 
fest, ahhoz festék is sok kell, zsír is sok. 

9. Mikor sárgát fest, azt az zotyma nevü füvet főzi meg s timsót 
vet bele, az fejér posztót belémártja, igen szép sárgaszin lészen, néha 
pedig annak is az gyapját festi meg. 

10. De azkit veresen sárgán akar festeni, gyakrabban megszövi az 
posztót fejéren, azután festi meg. 

P o s z t ó c s i n á l ó e s z k ö z ö k e z e k k í v á n t a t n a k : 

1. Jó, széles isztováta, azmelyen ketten szőnek. 
2. Gyapjúfüsülö füsü, azkit Brassóban a boltokban szoktak árulni, 

bokrát 80 pénzen adják. Az 2 bokor kívántotik : az egyiken (azmint ök 
híjják) szaggatnak, az másikon füsülnek. 

3. Fonókereken kívántotnak, annyi azmennyi lesznek az fonó inasok, 
az fonókerekekhez mindenikhez: 1 — 1 vasorsó, 1 — 1 vastag húr azkin 
fonni szoktak az fonó inasak, mindennap 1 fontot igen szép vékonyan 
fonnak. 

4. Egy vető: azkin az posztófonalat megvetik, az, olyan rovaczkos 
fa, amint azkin egyéb vásznot vetnek. 

5. Egy hosszú fa, azkiben ritkán 3 fertálnyi hosszú vasacskák álla-
nak, 10, azkiben belétészik az fonalat, mikor az posztónak valót veti, 
azt az fonalat, akit kereken azelőtt vasorsóban fontak, mivel az vasor-
sórul csak lehúzzák, hogy meg ne omoljan, nem felesölik, hanem csak 
jó szorosan fonják reája, akár azmikor fonják. 

6. Egy csöllö is kell ahhoz, apró, csak azkire csölni szoktak, ahhoz 
azmikor szőnek. Ugyanahhoz egy vetéllö. 

7. Egy akkara széles horda, azmicsoda szélesen az ember akarja 
az posztót hagyatni. Énnálam az poszlócsináló bordák 3 singnyi szé-
lesek, annak az bordáját ugyanott Székelyföldön, Miklósvárszékben : Köpecz 
nevü faluban meg tudják csinálni. 

8. Ahhoz ugyanolyan széles nyüst kívántatik; annak az czérnáját 
— azkit szórnak híjják vagy penig ispárgának, — az kötélverők szokták 
csinálni jóféle kenderből, mint azkibül hálót kötnek, egy kicsiddel véko-
nyabb annál ; ugyanahhoz az nyüst-czérnához olyan apró vaskari-
lcácska kell, mint egy pénz, czigánv vagy pánczélcsináló csinálja ; min-
denik nyüstnek a közöpin végigkötik azakat az apró vaskarikákat, akár 
azmikor a nyüstet kötik. 

9. Az posztónak valót : 55 sing hosszan vetik, néha 60-ra is ; addig 
ványaija, míg csak 30 sing lészen, de az, nem avik semmit is. 

10. Azután posztó-szárasztó rámát csinálnak, azkire apró szegekkel 
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felszegezik az posztót mikor az ványalóhd kiveszik s úgy szárod meg 
az rámán. 

11. Azután hogy megszárod, nagy posztónyírö ollók vadnak azkikkel 
megnyírik, azután összvetürik s sajtója vagyon s az alá tészik s kemé-
nyen megszoríija s ott tartja cnnehány napig alatta, azulán összvekötözi 
spárgával s úgy lesz jó. 

12. Egy pengető is kell, azkin az gyapjat megszaggatják vagy pen-
getik, az penig: egy hosszú fábul s egy vastag húrbul áll. 

13. Egy nagy fa-medencze, azkiben az festéket mcgörlik, ahhoz egy 
hosszú fa-bot, azkivel őrlik az fostéket, olyan, mint az kivel mustárt 
szoktanak orioni. 

14. Egy nagy üst, kiben az festéket gyapjúval egyült megfőzik. 
15. Az gyapjat mikor megveszik, igen szépen megmossák s meg-

szárasztják, vadnak oszlán olyan nagy kétfiilü kosarak, azkikben mosva 
s szárosztva felszedik az földrül. 

Utóirat Bornemisza Anna fejedelemasszony saját kezével : 
Az vinczi német poszlócsinálóval, magunk adván gyapjat, csinál-

tattunk posztót és fizettünk néki ez szerint; közönséges posztónak singit, 
60 pénzre tudván harmadik singnek az árát, ugyan 60—60 pénzével 
fizettük meg, melyet ezentúl is így akarunk meglarlalni ; magunk adván 
festeni való kék indict (így I) hozzájok, Va fontot tudván 1 végre. Csinált 
pedig 300 font gyapjúból 6 vég posztót, melyekben volt 188 öl, apadolt 
az gyapjú, mindenik mázsa : 40—40 fontot. 

Eredetije az Orsz. Levéltár erdélyi fiskális osztályában az Apaffy iratok közt. 

A LŐCSEI POSZTÓCSINALÓ-CZÉH 1590. ÉVI SZABÁLYAI. 
Wir Casparus Platner Richter, Sebastian Kromer, Johann Hirsch-

hornn, Friedrieh Bobst, Paulus Sturm, Jacobus Beckh, Casparus Kettner, 
Andreas Knefíler, Casparus Scholtz, Sebastian Schwartz, Georg Teibler, 
Paulus Schnaier undt Lorants Kromer Rathsgesehworne der königlich 
freyen Stadt Leütschau in Oberhungarn, thuen durch dicsen Brieff kundt 
allen undt jeden, deine es gebühret zu wissen, dass für uns erschienen 
sein, die ehrbaren Christoph Kalckbier undt Casparus Raich Stadt-
geschworne Zechmeister und Elteste desz Handwercks der Tuchmacher, 
sambt Sebastiano Thűrkh undt Clementh Becker Beysassen undt sonst 
alle ehrsame auch ehrbare Meister jetztgedachten Handtwercks, welche 
unser ehrhaffte Mitbürger undt Einwohner, mit gemeiner Stimm undt 
Begier uns anbracht undt vorgelegt haben, etliche Artickcl ihrer Zech-
ordnung undt Handtivcrcksgebrauch ihnen etwan zuvor undt hernach im 
151S Jahr durch unser lieben Vorfahrn verliehen undt mitgegeben, 
demüthigen Fleisses uns bittende, dieselben alten ihrer Zechordnung 
undt Handtwercksbrauch-Ai'tickl sambt etlichen neuen nothwendig 
darzu gesetzten Puncten zu übersehen, zu verneuen, undt ihnen undt 
all ihren Nachkommen zu verleyhen undt zu bestättigen. Lautet 

1. also: Ein jeglicher, es sey frembder oder einheimischer, wer 
zwischen uns wohnen oder das Handtwerck treihon will, soll schrieiït-

Uuzdusúgturténelmí Szemle Ití9y. - 3 
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lichen Beweisz bringen seiner Geburth Verhaltung undt Lehrjahr, 
nemblich dass er rechter deutscher Nation sey undt 4 gantzer Jahr sein 
Handtwerck in einer ehrlichen Zech gelernet habe, undt soll zuvor all-
hier 2 Jahr aneinander vor einen Gesellen arbeiten, doch soll ihme die 
Zech nicht ehe zugesagt werden, er hab dann ein verlobte oder ver-
traute Jungfrau. So aber einer kähm mit Weib undt Kindt, der anderswo 
Meister wer worden, undt in unser Brüderschafft eintretten wolte, der 
darf nicht, ehe allhie 2 Jahr arbeiten, soll aber gleichwohl seines Ver-
haltens schrifftlichea Beweisz bringen, undt wenn er Zech gewonnen, 
sollen die Zechmeister ihn vor einen ehrsamen Rath stellen, Burger-
recht zu erlangen, undt soll den Meistern in die Ladt legen fl. 2 denar 
50, darzu 4 ît Wachs undt 3 Pindt Wein. Auch soll er den Meistern 
allen ein ehrlich Meistermahl geben, oder ja für das Mal in die Laden 
fl. 9. Über das soll er alle Jarmärckt am Thor in der Rüstung stehen, 
oder ein ehrlichen Stadtmann dahin verschaffen, bisz er von einen 
andern jüngen Meister erlöst wirdt, doch soll er zum Meistermahl oder 
Geldt ein halbes Jahr Frist haben. Eines Meisters Sohn aber, auch 
eines Meisters Tochter, oder eine Witfrau, so dieses Handtwercks wer, 
und sich wiederumb zum Handtwerck verheyrathen wolte, sollen nur 
fl. 1 denar 25 geben, das Wachsgeldt aber, die 2 Pint Wein undt das 
Meistermahl oder fl. 9 soll ein jeder vollkümlieh erlegen. 

2. Ein jeder junger Meister soll auch der Zech zu Guth ein weisz 
Tuch machen, dass er sein Werck beweise, die Woll aber soll ihm die 
Zech darzu geben. Undt, wenn er das Tuch an die Rähm schlegt, soll 
ers den Zechmeistern ansagen, dass sie es besehen; im Fall er damit 
nicht bestünde, soll er gestrafft werden nach der Meisler aller Erkäntnüsz. 

3. Auch soll ein junger Meister unter Jahr und Tag keinen Lehr-
jung annehmen, noch unter der Zeit ein andern umb den Lohn arbeithen, 
es sey den ein Arbeith umb die Andere, und sollen auch nicht zwey 
Meister in einen Hausz wohnen oder meistern. 

4. Item wir wollen, das ein jeder Meister seine Tuch ausz gutter 
Hab mach, nicht aus gerber Woll, Strumpf, Flacken oder sonst ge-
fälschter Woll; wo einer aber drüber ergrülfen würde, soll von den 
Meistern gestraft werden. 

5. Es soll jeder Meister sein Zeichen auff den ersten Ort desz 
Tuchs legen, zu Bewehrung desz Meisters und gutter Leüth, die es kaufen. 

6. Auch soll jeder Meister seine Tuch ian der Rähm gewehren 
30 Elln in die Läng, mangelt aber 1 k Elln, ist nicht drumb zu reden ; 
in die Breit aber weniger ein Viertl 2 Elln. Würde aber einer er-
funden, der zu kurtz, oder zu schmal seine Werlfen scherte, oder ein 
straffeltig Tuch machte, dass soll dem Gerichte verfallen sein, er darzu 
sein Straff drumb leyden. Darumb sollen alle Tuch an dem Rühmen 
durch die Zechmeister, oder welche Meister sie darzu wählen, besichtigt 
werden. 

7. Wer ein Tuch kaufft oder verkaufft angemessen (das ist gantz) 
ist er gewältigt, wird es aber von Ungefäll oder Nässe kürtzer oder 
schmäller erfunden, den Vorbegrieffen sollen die Meister keine Anfech-
tung drumb haben. 

8. Auch wollen wir, das keiner auszer dem Ilandlwerck hie ge-
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machte Tuch, oder die im Landt gemacht werden, soll mit der Elln 
auszschneiden, gantze Tücher «aber, die boy uns gemacht werden, sollen 
jeden frey seyn gantz zu kauften undt verkauften. 

9. Es soll auch kein Meister ein Tuch zweymahl verkauften, welcher 
aber solchs thut, undt es vor die Meister käme, der soll drumb gestrafft 
werden. 

10. So ein Meister den andern Tuch schuldig wäre, und er ihn 
drumb verklagte vor den Zechenmeistern, soll er 14 Tag haben; wo 
er im aber in den 14 Tagen nicht vergnügt, so soll er seines Wercks 
so lang feyern, hisz er sich mit ihm vergleicht. 

11. Wollen auch, das keiner, er sey unsers Handtwercks oder 
auszer desz Handtwercks anderstwo, was hie im Landt ist, Tuch kauffe, 
undt in die Stadt hereinbringe zu verkaufen ; wo man aber solche 
Tücher bey irgendt einen finden, der soll die Tuch verlohren haben, 
undt zwey Theil ein ehrsamen Rath, dasz dritte Theil der Zech heimfallen. 

12. Auch wollen wir, das kein Meister unsers Handtwercks, ohne 
Erlaubnüsz undt ohn ehrliche Ursach, über Jahr undt Tag auszbleibe ; 
wo aber von irgendt einen solchs geschöch, der soll genügsamen 
Beweisz bringen, wie er sich anderswo gehalten, undt die Zech aufs 
neu gewinnen. 

13. Wenn das Zeichen hernmhgehet, und einer demselben nicht 
nachfolgcte, undt ist doch einheimisch, der soll zur Straff geben 2 Pfundt 
Wachs. Er habe den genügsame Ursach auszubleiben, so mags ihm 
vergunt seyn, doch soll ers den Zechmeistern anzcugcn, oder ja durch 
ein Meister sich in der Zech ansagen laszen. 

14. Item, wenn ein Leiich ist, aufFm Handtwerck, das ein Meister 
oder Meisterin stürbe, sollen beyde, Mann undt Weib mitgehen ; es 
sey dann eines nicht einheimisch bey Straff 2 Pfundt Wachse, stirbt 
aber Kind oder Gesiindt, so soll eines ausz ihnen mitgehen. 

15. Es soll auch ein Meister den andern nicht lügen, straffen vor 
der Laden ; oder wenn die Meister bey einander seyn, auch nicht ein 
jedes zur Sachen reden ohn erlaubnisz, oder wenn er nicht gefraget 
würd, bey Straff der Eltesten. 

16. So sich einer kriegt bey Bier oder Wein zwischen den Meistern, 
oder andern ehrlichen Leüthen, undt auff der Ehesten Geboth nichts 
geben wolt, oder zu Frieden seyn, der soll drumb gestrafft werden. 

17. Auch wollen wir, dasz sich kein Meister ausschliesse, wenn 
die Meister ihr Bruderhkr haben, wer aber solchs thät, der soll schuldig 
sein zur ersten Kuff Bier llielff zu thun, nachmahls ungezwungen seyn. 

18. Auch soll ein jeder, dor sein Werde unter uns treiben will, 
sein ehrlich, frömblich Weih haben, ist er aber ein freyor Gesell, es 
sey Meisters Sohn, oder Knapp, der soll seines Meister oder eines andern 
andern ehrlichen Mannesz Hausz mit Unzucht nicht beflecken ; welcher 
aber in solchen Laster erfunden würde, der soll bey uns kein Förderung 
haben, er vertrag sich dann mit einen ehrsamen Rath undt der 
gantzen Zech. 

19. Wo auch ein Meister oder Gesell in Diebstal erfunden, undt 
desz überzeugt wurde, der soll fortmehr kein Förderung bey uns haben. 

20. Ferner haben sich die ehrbahrn Meisler, auch zuvor ihre 
2 2 * 
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Vorfahrn gegen uns erklagt, dasz andere Meister ihres Handtwercks, 
in diesen Lande Zipz auff den Märckten, undt sonderlich auf den 
Georgenbergh ihnen ihre Tücher pflegen nachzumäszen wollen, das ihre 
Tuch die Läng undt die Breite haben sollen. So nun dasz weiter 
gescheh, wollen wir, undt durch Krafft dieses Briefs mitgeben, dasz sie 
allen frembden Meistern, die ihre Tuch in unser Stadt bringen auf den 
freüen Marckt zu verkauften, ihre auch sollen nachmüssen. So dann 
ii'gendt einer unrecht erfunden würde, sollen zwey Theil ein ehrsamen 
Rath, undt ein Theil der Zech verfallen seyn. 

21. Auch wollen wir, dasz kein Lijjter Tuch, oder so nicht Landes-
wehr un g ist, allhie oder im Landt auff den Jahrmärckten sol frey sein 
auszuschneiden ; wo derhalben solchs befunden, was nicht Landtwehrung, 
werden gleichfals 2 Theil dem Gericht und ein Theil der Zech gebühren. 
Nachdem auch die Walaehen dasz Gewandt so sie machen, auf den 
Märckten herumbiragen undt verkauffen, undt uns damit bedrengen, 
wo solche befunden würden, soll ihnen nicht zugelassen werden zu 
verkauffen. 

22. Auch soll keiner am Jahrmarclct oder son-t vor dasz Thor 
lauffen Woll zu kauffen, sondern auff freycn Marckt ist ein jeden frey 
zu kauffen, so viel ihm von Nöthen ist, undt soll ein jeder die Sack 
wieder zurückwegen, welcher aber solchs nicht hielt, soll von den 
Meistern gestrafft werden. 

23. Daneben wollen wir, dasz keiner dem andern die Woll ausz 
den Händen kauffe, oder abwendig mach, wo ein anderer nun drüber 
kauffschlagte, oder ja etwas drauf hätte ; der aber solchs thät, soll von 
den Meistern drumb gestrafft werden. 

24. Es ist jedem Meister frey, mit dem Viertel Woll zu kauffen 
undt verkauffen umbs paare Geldt ; welcher auch übrige Woll hat, undt 
einen guetten Mann damit dienen will, der soll ihm die Woll mit den 
Centner auff 2 Tuch geben, oder ja mit den halben Centner auff 1 
Tuch gebe mit ihn eins werden umb die Woll, wie sie im Werth ist, 
herwieder aber soll er ihm dasz Tuch auch abkauften in rechten Werth. 
Die Lohn-Tucher sollen fortmehr gantz undt g,-r auffgehoben seyn. 

25. So irgend einer, ein Lehrknecht auffnehmen will, der soll ihn 
vor der gantzen Zech dingen auf 4 Jahr. Es soll aber der Lehrknecht 
Zeügnisz bringen seines ehrlichen Herkommens, undt dasz er deutscher 
Nation sey ; auch soll der Lehrknecht in die Ladt legen der Zech zu 
guth : 2 Pfundt Wachs undt 1 Pint Wein, so bald er gedingt wirdt, 
der Meisler auch 1 Pint. Wenn er aber sein Lehrjahr auszgestanden, 
soll ihn der Meister vor der gantzen Zech frey sagen undt neu kleiden 
in das beste hie gemachte Tuch. Auch wollen wir, dasz hinforth alle 
Meisters Söhne im 15. oder 16. Jahr ihres Alters sollen auf 2 Jahr 
angesagt werden das llandlwerck zu lernen, undt wann sie die 2 Jahr 
ausgestanden, sollen vor der gantzen Zech frey gesagt werden, undt 
nachmahl zwischen die Gesellen gehen mit ihnen auffzulegen, doch desz 
Orth-Gulden Stuhlgeldt sollen sie frey seyn. Im Fall sich aber zutrüge, 
dasz eines Meisters Sohn das llandtwerckh lernen wolt, dem seine 
Eltern mit Todt abgangen wehren, undt er das llandtwerck von ihnen 
nicht hätte begredfen oder lehrnen können, der soll auch vor der 
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gantzen Zech gedingt werden auf 2 Jahr, undl soll der Zech geben: 
2 Pfundt Wachs undt 1 Pint Wein, der Lehrmeister auch 1 Pint, undt 
wenn er ausgelernet, soll ihn der Meister vor der gantzen Zech frey 
sagen, undt auch neu kleiden. 

26. Wenn ein Lehrknecht also ausgelernet, undt von seinen Meister 
frey gesagt würdt, soll er 2 Jahr wandern, oder ja seinen Meister, oder 
ein andern Meister, wenn ihm sein Meister nicht haben wolte, 1 Jahr 
umb ein genandten Lohn dienen, wie er mit dem Meister eins kan 
werden, der Meister Söhne aber sollen zu wandern ungezwungen seyn. 

27. So ein Lehrknecht seinen Meister enlwürde, undt über 6 Wochen 
ohn alle Ursach auszbliebe, der soll nicht ehe wieder aufgenommen 
werden, er hab dann die Meister darumb vergnüget. 

28. Item kein Meister soll den andern sein Gesindt, es sein 
Gesehen oder Spinnern abhalten oder abwendig machen ; wer aber 
solches Ihut, soll von den Meistern gestrafft werden. 

29. Wollen auch, das jeder Gesell bey einen Meister den Groschen 
undt Arbeith habe, undt nicht von ein Meister zum andern lauff arbeiten ; 
soll derhalben keiner ein Gesellen setzen, der ihm nicht vollkömlich 
zu fördern hatt. 

30. Auch soll ein Gesell, der seinen Meister schuldig ist, undt 
Urlaub nehmen wolt, durchaus kein Arbeith haben ; er arbeit denn 
zuvor seinen Meister die Schuldt ab. 

31. So wollen wir auch, dasz kein Gesell unsers Handtwerckts, 
sey frembder, oder einheimischer, auszerhalb des Handtwercks arbeiten 
soll ; es sey denn, dasz auffn Handtwerck kein Arbeit wäre, soll er frey 
haben 14 Tag zu arbeiten auszer dem Handtwerck, wenn aber die 14 
Tag ausz seyn, soll er umb Arbeit sehen laszen, oder wandern. Wel-
cher aber aus Übermuth über die 14 Tug auszerhalb unsern Handtwerk 
arbeiten wolt, und hätte auff'n Ilandtwerk Arbeit, der soll darnach kein 
Förderung bey uns haben. 

32. Im Fall es sich zutrüge, dasz ein Gesell dem Meister sein Tuch 
vcrwahrlosete, oder verderbte, es sey im Walcken oder anderer Arbeit, 
so wollen wir, dasz er dem Meister das Tuch bezahle, undt von der 
Z'ich darzu gestrafft werde. 

33. Auch soll kein Gesell ohn gewisse Ursach über dem Montag 
feyren, welcher bey cinem Meistor in Arbeit stehet, welcher aber drüber 
thuet, den mag der Meister mit desz Herrn Richters Vorwissen lassen 
einlegen, so aber ein Meister mit denn Gesellen heüchlen undt ihm 
alles zugeben wolle, der soll von den Meistern drumb gestrafft werden. 

34. Auch soll ein jeder Gesell sein eügene Schnarr, Bogleder undt 
alles, was zum Wollschlagen gehört, selber schaffen undt haben ; wel-
cher Meister aber solches heimlich den Gesellen geben volt, undt man 
es erführe, der soll von den Meistern drumb gestrafft werden. 

35. Auch soll kein Meister, es sey ehester oder jüngster, mehr 
den 2 Gesellen halten; es wären den Gesellen, die sonst kein Arbeith 
hetten. 

36. Wir wollen auch, dasz allweg 2 Meister bey der Gesellen-Laden 
sitzen, wenn sie ihre Eingang haben ; auch weder Heller noch Pfenig 
aus der Laden nehmen, es geschähe den mit Wissen und Willen der 
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Eltesten undt Zechmeister. Auch sollen alle Stuhlgeldt, Straffen- undt 
Auflaggeldt von Stundt an in die Ladt gelegt werden. Die Meister aber, 
die bey ihnen sitzen, solle alle Quartal vor der gantzen Zech Rathung 
thun ihres Einnehmcns undt Auszgebens, undt soll allweg zum Viertel-
Jahr ein ander Meister hinzugesetzt werden, damit ein jeder ein Quartal 
bey ihnen sitze. 

Letztlichen. Der Gesellen und Spinnern Lohn soll sein, wie folgt: 
Von Wollklauben : vor 1 Tag den 3 ; von ein Viertel Webel zu zosen : 
denar 1 ; von ein Viertel Webel zu schlagen: auch denar 1 ; von ein 
Stockwarff zu schlagen : denar Va ; von einen Warff zu spulen undt 
zu scheren : denar 2 ; von Würcken von einer Eck : denar 3 ; von 3 
Zügen zu karten : denar Va ; von einen Tuch zu loalcken undt söffen : 
denar 3 undt' Zährung ; von ein Tuch anzuschlagen: denar Va. Was 
daheim im Hausz gespunnen wirdt, von 3 Stockwarff: denar 5 ; 
von ein Viertel Webel : denar 2 ; was aber auf der Gassen gespunnen wirdt, 
von ein Stockwarff: denar 3 ; von ein Viertel Webel auf der Gassen 
auch: denar 3 undt durchausz keine Zehrung, denn einer vermag zugeben, 
der ander nicht, miiste also der Arme hinten bleiben, darumb soll der 
Lohn gleich seyn, damit einer dem Andern nicht heimlich ausschieichte. 

Derowegen wir obbemelten Richter und Rath, betrachtend unser 
Ampt, weichs ist gutte Ordnung in ehrlichen Zunfften dieser Staat zu 
befördern, auch ansohendt, dasz demüthige billige Begehren gemelter 
ehrsammen auch ehrbaren Meister des Handwercks der Tuchmacher, 
haben angeregte ihre Zcchordnungsartickel und Punct alte undt neue mit 
Fleisz überlesen undt wiedergelesen, undt befinden, dasz sie der unzer-
theilten, höchsten, heiligsten Dreyfaltigkeit ein wahren Gott zu Lob 
undt Ehr, auch Dienst desz Nächsten, zu Ruhm undt Nutz dieser unser 
Stadt undt desz gantzen Landes, zu Lob undt Beförderung der Frommen 
undt Gehorsamen, dargegen zur Straff den Bösen, Unwendigen gereichen 
werde; also fern placitirn, verneüen, verleihen undt bestät'igen wir sie 
ihnen, mehr gemelten ehrsamen auch ehrbaren Meistern, dem gantzon 
Handtwerck der Tuchmacher undt all ihren Nachkömlingen. Dann sonst 
wollen wir uns, undt denen so etwa nach uns ins Ampt kommen, vor-
behalten haben, dieselben zu mehren undt zu mündern, auff dasz alles 
zu Gottes Ehr undt Dienst desz Nächsten, alsz zum rechten Zielmasz 
durch uns, arme Amplspersohnen hie auf Erden allezeit gerichtet werde. 

Geben in obgenandter unser Stadt Leiltschau am nächsten Montag 
post dominicam Oculi, nach der gnadenreichen Geburth unsers einigen 
Erlösers undt Mittlers Christi Jesu im 1590. Jahre. 

Eredetije a budapesti m. kir. egyetemi könyvtár czchlevelei közt, ennek hiva-
talos másolata pedig az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályának „Medianica" 
gyűjteményében fase. 70. Civitas Leucsovia no. 1. alatt. 



VEGYESEK. 

A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban. E z a k i m u t a t á s , 
K o l l e r „Hist. Episcopatus Quinqueecclesiensis" czíinü munkájában, a 
111. köt. 373—370. lapján olvasható, melyet nagy ritkaságánál fogva, ilyen 
eldugott helyről éppen nem felesleges, folyóiratunk közönségével meg-
ismertetnünk. 

A kimutatás szerint, melyet a pápa biztosai hiteles alakban állítottak 
ki, a pécsváradi apátságnak 1438-ban 

a) a következő j ü v o d e l m e i voltak : 
Arany 
forint dcnár 

1. A babarczi bortizedből 150 
2. A budai bortized bérleteiből készpénzben . . . 120 
3. Evenkint 24 sertés (alkalmasint jobbágyadóba) . 24 — 
4. Pécsváradon 3000 köböl bor (az apátság saját 

szüleiből) ; minden köblöt 10 dénárra becsülvén 300 
5. Borkilenczedből (a jobbágyszőlők után) kész-

pénzben 300 — 
6. Búzából 1400 köböl, minden köblöt 24 dénárra 

becsülvén 350 
7. Rozsból 400 köbül, köblét 15 dénárra számítva . 00 
8. Zabból 200 köböl, köblét 6 dénárra számítva . . 12 
9. A jobbágyok évi adója pénzben 80 

10. 42 kecske 2 11 
11. A jobbágyoktól 699 húsvéti ajándék, mely (gazdán-

ként) 10 tojás és 2 kenyérből áll, vagy pénzben, 
akkori értékben, 2 dénárból 13 98 

12. A jobbágyok ugyanannyi karácsonyi ajándéka : 
ugyanannyi 13 98 

Összesen 1426 írt 07dén. 
A két utóbbi tételből megtudjuk azt is, bogy az apátságnak h á n y 

j o b b á g y t c l k o volt ? Minthogy ugyanis évente 699 ajándék volt, 
világos, hogy az apátságnak 699 jobbágytelkének kellett lennie, mert 
azt az ajándékot minden telek megadni tartozott. 

Ez igen érdekes tétel, mert amikor Szent István 1015-ben a pécs-
váradi apátságot megalapította, az alapítólevél szerint : 41 falut és abban 
1117 jobbágyot adományozott nekik, tehát a telkek állománya nemcsak 
hogy n e m s z a p o r o d o tt , hanem majdnem felényire l e o l v a d t . De 
ez nemcsak a pécsváradi apátsággal esett meg, hanem úgyszólván 
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m i n d e n e g y h á z i b i r t o k k a l Magyarországon. Ez az általános 
szabály, amiről mindenki meggyőződhetik, ha a XI., XII. századi gazdag 
alapítványokat, az illető egyháznak későbbi XIV., XV. századi tényleges 
birtokállományával veti össze. Sokan azt hiszik, hogy az egyházi javak 
elkallódását a töröknek kell tulajdonítanunk, pedig az jórészt már a 
középkorban ment végbe. A legtöbb egyházi birtok, mint erre másutt1) 
is utalok, már a XIII. század elején a birtoklás határozatlan volta miatt 
ment veszendőbe, másrészt mivel ugyanekkor az egyházi jobbágyok előbb-
kelői egyházi nemesi rangra kezdvén emelkedni, a művelésük alatt álló 
föld is tulajdonukba ment át. Áz erőszakos birtokfoglalásokról nem is 
szólok, pedig azok, mint tudjuk, a középkorban napirenden voltak. 

Az egyházi birtokok megfogyása némileg ellensúlyt nyert abban, 
hogy a megmaradtakat sokkal jobban ki tudták használni, részint hasznos 
bérbeadásokkal, melyek az egyházi birtokoknál már a XIV. században 
nagyban divatoznak, másrészt a s z ő l ő m i v e l é s mind nagyobb elter-
jedése miatt, az egyházi bor-tized és kilenczed rendkívül jövedelmezővé 
vált. A terhek azonban nem apadtak, sőt a korrnl-korra fokozódó igények 
következtében folyton emelkedtek. A pécsváradi apátnak 1438-ban már 
zsoldosokat kellett tartania a törökök ellen. A kolostorban mindössze csak 
13 barát és 6 klerikus volt. Annál többre ment azonban az apát cselédsé-
gének, jobban mondva: belső embereinek száma, akik között több nemes 
ember is volt, mert így kívánta ezt az apát főpapi tekintélye, amely 
Szent István óta szintén nagyban gyarapodott. Tételenkint részletezve 
az apátságnak 

b) a következő k i a d á s a i voltak : 
Arany 
forint 

1. Az egész monostor (az apát és cselédsége s a 
barátok) szükségletére naponta elfogy 4 köböl 
búza, à 25 dénár, tehát 365 napra . . . . 365 

2. 20 lándzsás zsoldosnak, egész évre, egyenkint 
16 köböl buza 80 

3. A zsoldosok lovai részére a zab értéke, a szöveg 
szerint : „immár fel volt tüntetve." Ennélfogva 
csak a jövedelmek 8. tételét érthetjük, t. i. a 
200 köböl zabot, inely e szerint a zsoldosokra 
fordíttatott, 6 dénárjával számítva köblét . . 12 

4. Az apát és cselédségének konyhájára hetenkint 
elmegy 6 frt 312 

Átvitel 769 frt. 

„A földközösség története Magyarországon" czimü czikkemben Szemlénk 
1894. évf. 296. lapján. 
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Arany 
forint 

Áthozat 769 frt. 
5. Az apát és cselédsége ruházatára 100 
6. Az apát és cselédsége asztalára 30 hordó bor, 

mindegyik 60 köböllel 180 
7. A barátok konyhájára hetenkint 1 frt 50 dénár 78 
8. A barátok asztalára „minthogy a j e l e n é v b e n 

s z ű k e n t e r m e t t " csak 26 hordó bor, 
mindegyik 60 köböllel 156 

9. A monostor számára 24 oldal-szalonna . . . 24 
10. A monostor számára 150 kő só 15 
11. A 13 fölszentelt barát ruházatára, mindenkor 1 

l ő w e n i egész vég posztót számítva 4 emberre 65 
13. A 6 klerikus részére 2 vég c s e h posztó . . 10 

Összesen 1397 frt. 
A kimutatás tehát végeredményben f e l e s l e g ü l csak : 29 írt 7 dénárt 

tüntet fül, ami bizony még akkor is kevés, ha tudjuk, hogy a monostor 
adót nem fizetett és a gazdasági munkát ingyen, robotban végezték cl a 
jobbágyok. A kiadások tételei csak az élelemre és ruházatra szorítkoznak, 
s mindössze 29 frt 7 dénár maradt volna egyéb anyagi és szellemi igények 
kielégítésére. Némileg változtat a dolgon az, hogy a pécsváradi monostor 
h i t e l e s h e l y is volt, azaz azon vidék felei számára hiteles okiratokat 
is állított ki, s azok ügyeiben különféle hatósági megbízásokat teljesített. 
Ez mind szép jövedelmet hajtott s hozzá készpénzben, de nem volt közös, 
hanem az illető monostori rendtagok magánjövedelmét szaporította. 

T. K. 

A Fuggerek mint marhakereskedök. Az Augsburgban lakó Fuggerek, 
sok pénzt kölcsönözvén I. Ferdinándnak, szép érdemekre tettek szert. A 
jutalom elmaradása miatt sem panaszkodhattak. Ferdinánd ugyanis nekik 
adta a regényes D e t r e k ő és V ö r ö s k ő várakat, a hozzájuk tartozó 
uradalmakkal együtt. E várakat és a bennök levő idegen ő r s é g e t azon-
ban a Fuggerek arra használták, hogy a magyar m a r h á k a t harminczad 
fizetése nélkül külföldre hajtsák. Eveken át gyakorolták ezt a mesterséget, 
s ha egyik-másik harminczados meg is lepte őket, fegyvereseikkel nyitottak 
utat a kihajtandó marhák számára. Roppant kárt okoztak így a kincstár-
nak, s amellett megsértették az 1546. és 1548-i törvényeket, melyeket az 
országos jövedelmek ós a harininczadok háborgatói ellen hoztak. 

A Fuggerek ez ügye többszörös följelentés utján a király elé került, 
a ki 1558. nov. 14-én megidézte a két testvért, A n t a l t és J a k a b o t , a 
prímás elé. Egyúttal megbízta Pozsonymegyét, hogy hallgassa ki a föld 
népét a Fuggerek marhahajtásai felől. A büszke ós hatalmas Fuggerek 
nem igen ijedtek meg a királyi idézéstől. Szóra sem méltatták azt, s nem 
is jelentek meg. Ferdinánd erre külön magyar bíróságot delegált az ügy 
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eldöntésére. A bíróság1 tagjai voltak : a győri és veszprémi püspök, 
Thurzó Perencz, Bánffy István, Dessewffy János, Zay Ferencz, Rakovszky 
György és Pókatelcki Zomor János a királyi jogügyek igazgatója. 

A Fuggerek e legkiválóbb férfiakból összeállított bíróság előtt sem 
jelentek meg. E helyett egy határtalan szemtelen hangú (..fri vol is et imper-
tinentis argumenti") levélben kifogásolták a bíróságot, s tiltakoztak a rájuk 
tukmált bűnlajstrom ellen. A nagy pör összes aktái a bécsi udv. kain. 
levéltárban (fase. 14345. Hungarica) vannak. 

A magyar bíróság először is kimutatta, hogy az ország törvényei sze-
rint jogosan ítél ez ügyben ; másodszor kimutatta, hogy a Fuggerek több-
szörösen hazudnak. Tagadják megidéztetésiiket, holott az idéző levelet mel-
lékük az iratokhoz. Azt állítják, hogy egyetlen marhát sem hajtottak ki 
a harminczad megfizetése nélkül, pedig 1459 kihallgatott tanú vallja, hogy 
nem is egyenkint, hanem falkaszámra, fegyveres emberekkel, évek óta 
hajtatják ki a marhát, s vámot és harminczadot sohasem fizettek. Kimutatja 
a bíróság azt is, hogy a Fuggerek védelmükben átlépik a tisztesség határát, 
szemtelenül megsértik a bíróságot, s a legméltatlanabbúl bántják a királyt. 
Hamisság és hazugság az egész védelmük ; évek során át csaltak, s egy 
betiit sem tudnak felhozni védelmükre. 

A Fuggerek látván, hogy szénájuk nem a legjobb rendben van, lassan-
lassan megszelídültek. Egymásután Íratják a királyhoz a hosszú folyamo-
dásokat, mentegetik magukat ós sűrűn hangoztatják elévülhetlen érdemeiket. 
Utoljára már azt is elismerik, hogy embereik sok marhát hajtottak ki az 
országból, de mindez az ő tudtuk nélkül történt. Azért az ezer és ezer 
marháért, melyet az ő tudtukkal hajtottak ki, mindig megfizették a har-
minczadot. Mindez keveset használt Fugger uraméknak. A magyar biróság 
elítélte őket, de a büntetés módjának eldöntését ő felségére bizta. A király 
elfogadta a magyar biróság Ítéletét, de egyúttal kérdést intézett a bírákhoz 
a Fuggerekre mérendő büntetés felől. A választott biróság azt ajánlotta, 
hogy a király fogassa el a két Fuggert, s foglaltassa el birtokaikat. Egyik 
főkapitány a káptalan emberével menjen Vöröskő és Detrekő várába, s a 
Fuggerek elitélt tisztjeit fogja el. Ha — ami nagyon valószínű — jó szóra 
nem adnák meg magukat, erővel kell a várakat elfoglalni. 

Ferdinánd hajlott a magyar biróság ajánlatára, és 1559. okt. 4-én 
megbízta Zay Ferenczet, a naszádosok főkapitányát Vöröskő és Detrekő 
elfoglalásával. A szükséges gyalog és lovas katonaságot Paksi János komá-
romi főkapitány bocsátotta rendelkezésére, kik megbízatásukban sikerrel 
e l j á r t ak . Dr. Takáts Sándor. 

Borkiviteli tilalom 1637-böl. A bécsi udvari kamara előadván ő felsé-
gének, mennyi kára van A u s z t r i á n a k a m a g y a r b o r b e h o z a -
t a l á b ó l , arra kérte a királyt, semmisítse meg a községek kiváltságait, 
újitsa meg a régebben kiadott császári pátenst, s tiltsa el a magyar bor 
behozatalát. Roppant káruk van ebből az osztrák termelőknek; az ő borukra 
úgy is felette nagy „a u f s c h 1 a g" van vetve, s hozzá még a s c h w e-
c h á t i vámon csupán új magyar bort az idén 20,000 csőbőrrel hoztak be! 
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A király 1637. máj. 15-éii a kamarának eme fölterjesztésére (Hoffinanz 
13729 fase.) ráirta : „piacúit Caesari Ferdinando" ! Dr. T S.. 

Zabszállítás a bécsi udvar részére 1630-ban. 1630-ban — mint F e r d i -
nánd király (Bécsi udv. kam. levélt. 14481. fase. Hangar.) irja — az örökös 
tartományokban rendkívül r o s s z t e r m é s volt, M a g y a r o r s z á g b a n 
m e g f e l e t t e bő . Emiatt az u d v a r i i s t á l l ó k számára szükséges 
t ö b b e z e r m é r ő z a b o t Magyarországban vásárolták össze. Szilvái 
pozsonyi íőharininczados egymaga : 9600 mérő zabot szállíttatott Bécsbe. 

Dr. T. S. 
Olasz üveg- és kordován-gyár Ausztriában. Ausztriával való szoros gazda-

sági kapcsolatunknál fogva érdekes tudnunk, hogy 1530. ápril 12-én (Bécsi 
közös pénzügyi levéltár, Niederöst. Gedenkbuch 112.1.) I. Ferdinánd P i t t t i 
M i k l ó s olasznak üveghuták építésére Krajnában szabadalmat adott. Ugyan-
azon év júl. 19-én (u. o. 87 1.) e szabadalmát az összes örökös tartomá-
nyokra kiterjesztvén, a Wienerwald mellett két falut adott át neki mű-
helyek építésére, hogy ott Ausztria különös dicsőségére m ű v é s z i o 1 asz 
ü v e g e t és k o r d o v á n b ő r t gyártson. A művészi üvegkószitőket és 
kordovánmestereket O l a s z o r s z á g b ó l hozták. A császári engedélyben 
ezen érdekes sorok állnak : „die künstlich Arbait des w a l h i s c h e n 
G l a s w o r k s und K o r d o v a n i s c h e n L e d e r s so v e r m a l l e n i n 
t e u t s c h e n L a n d e n u n e r h ö r t i s t." Dr. T. S. 

Auripigmentum. Győrben a fiskus részére 1705-ben mintegy 1200—1300 
mázsa magyar auripigmentumot foglaltak le. A bécsi udvari kamara inár-
czius 30-án (Bécsi kam. ltár Hungarica) elrendelte ,hogy el kellene adni, s a 
befolyó pénzt a katonák élelmezésére fordítani. Simon Michel p o z s o -
n y i z s i d ó 3000 frtot igért az egész készletért. Ezt az ajánlatot azonban 
nem fogadták el, mivel a legrosszabb auripigmentum mázsája akkor 3 
írton, a jobbé pedig 15 frt-on kelt. Emiatt ujabb árverést hirdettek. 

Dr. T. S. 
Franczia vízemelőgép Selmeczbányán 1633-ban. A m a g y a r b á n y a v á r o -

sokban tömérdek kárt okoztak a b á n y a v i z e k . A Biberstollnról és Ma-
thiastollnról Selmeczre rohanó víztömegek olykor egészen lehetetlenné 
tették a bányamunkát. A bányavizek eltávolítása a kezdetleges eszközökkel 
nagyon nehezen ment, s rendkívül költséges volt. Selmeczbányán állan-
dóan 3 vízmester (Wasserkünstler) volt alkalmazva, akik éjjel-nappal 18 
emberrel fáradoztak, hogy a vizet 54 lábra fölemeljék és eltávolítsák. E 
munka hetenkint 500 frtba került. Ekkor jöttek Selmeczre F e r m i l i Ma s-
s e l e t és B o s q u e t franczia vízmesterek Languedoc franczia megyéből, 
akik saját találmányú elmés g é p e z e t ü k k e l , minden nehézség nélkül 
ajánlkoztak fölemelni a bányavizet. 

Fermin Masseiet ajánlatot tett a kamarának, hogy Selmeczbányán 
minden bajt megszüntet, ha a király nekik 20 évre kizárólagos szabadal-
mat ad találmányuk értékesítésére. A király remélvén, hogy e találmány 
segítségével Selmeczbánya visszanyeri régi virágzását, 1633. sept. 12-én 
(Udv. kam. levélt, hung. fase. 14487.) kiadta a kívánt privilégiumot, de 
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nem 20, hanem csak 10 évre. P é c h Antalnak „Alsómagyarország bánya-
inívelésének története" czimü nagy munkája II. kötetéből tudjuk (307. s 
köv. 1.) hogy 1633. aug. 24-én a francziák Selmeczbányán meg is kötötték 
a szerződést a felsőbieberstolln-i bányatársulattal, mely szerint Masselet 
a tárna vizét 6000 tallérért föl fogta emelni. A gép felállításának költségeit 
a társulat viseli, hajtásához pedig 24 órára 36 embert ád. A gép szerke-
zetét fölötte titkolták. P é c h szerint valószínűleg a r c h i m e d e s i c s a -
v a r r a l akarták a vizet fölemelni, mert a bányabírósági jegyzőkönyv 
tanúsága szerint szeptember 5-én Wardolott Zsigmond l a k a t o s n á l 70 
írtért egy végnélküli csavaralakú csövet rendeltek inog. Machoder András 
b e s z t e r c z e b á n y a i r é z m ű v e s t bízták meg a gép elkészítésével 
november 15-én, de esküt kellett tennie, hogy abból mit sem árul el. 

A gép elkészülvén, deczember 23-án próbálták ki, d e az n e m s i k e-
r ii 11, s úgy látszik a francziák, minthogy sikertelenség esetében az ösz-
szes költségek megtérítésére kötelezték magukat, mindent odahagyva Sel-
meczbányáról megszöktek. Dr. T. S. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A „KÖZTELEK" 1899. első félévi számaiban, a többi közt, következő, 
gazdaságtörténetünkre is érdekes közlemények jelentek meg : A11 g y a 1 D. 
Irányelvek a gazdasági gyümölcstermelésnél. — B a 1 0 g li S. A községi 
közlegelőkről. — B e r n á t I. A ruthénsóg és az uzsora. — B u d a y B. 
A városbaözönlés és a falusi tűzhely védelme. — Gazdatiszti törvények. 
— C li r i a s t é 1 y i B. A mák termesztése. — C s e l k ó I. A marha-
hizlalásról. — C s i k ó s M. Alkalmazható-e a járadékrendszer hazánkban ? 
— D e d i n s z k y B. Baromfiköztenyésztésünk. — D é r c z y P. A próba-
vágásról. — F ö 1 d e s J. Erdőirtás. — Tölgy- és bükkerdő értéke. — 
F o l t ó 11 y i E. A legelőkről és legeltetésről. — F o r s t e r G. Mező-
gazdasági termények értékesítése. — Dr . G y ő r y I. Mézbor készítése. 
II e 11 s c h A. Vadászati jogból eredő jövedelem. — Kötelező ugartartás. 
— Vetésforgó megállapítása. — Közös községi gazdálkodás. — H o r v á t h J. 
Turfatermelés a Balaton vidékén. — A zöldtakarmány gazdasági fontos-
sága. — H r e b 1 a y E. Fajbaromfitenyésztés. — Dr . H u t y r a F. A 
sertésvész Magyarországon. — J a e n s c li E. A szabad gazdaság. — 
— J a s k ö G. Magyar és nyugati marhakeresztezés. — J a t t k a F 
Allatok a burgonya okszerű termesztéséhez. — J e s z e n s z k y P. Mult 
évi állatforgalmunk. — Idegen nemzetiségű gazdatisztek Magyarországon. 
— J u s z t u s z V. A burgonya ültetéséről és miveléséről. — K á r ó l y R. 
Mezőgazdasági tudományos intézményeink. — K e r p e 1 y K. Dohány-
termelésünk javításának eszközei. — K i s s M. Állami lótenyészintézeteink 
ménlétszáma. — Magánmének vizsgálata. — K r e 11 e d i t s F. Vizeink 
tanulmányozása. — K v a s s a y J . Vízjogi törvényeink. — M e z r i c z k y n é 
S z a 1 a y A. Népünk és a fajbaromfitenyés. — M o n o s t o r i K. Magyar 
marhára vonatkozó próbavágás. — R ó p á s s y M. Halgazdaságok ered-
ménye. — Dr . R o d i c z k y J. A gyapjúzsír közgazdasági jelentősége. 
— S i 0 r b á n J. Tejgazdasági üzem hazánkban. — I f j. S p o r z o 11 P. 
A bérszántás. — Bércséplés. — S z a l a y J. Állattenyésztésünk haladása. 
— S z é k e l y G. Szarvasmarhák szabadban való teleitetőse. — Dr. S z i -
l á r d F. Határfák. — Legeltetési rendtartás. — S z i l a s s y Z. A föld-
birtok adóssága. — S z o k o l a y K. Bosnyák méhészet. — T o m k a E. 
A telepítés kérdése. — A középbirtok. — U g r 011 Z. Udvarhely vár-
megye gazdasági ügyei. — V i r á g h E. Eltűnt lápvidék. — Z a l k a Z s. 
Viaszgyertyakészités. 
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AZ „ETHNOGRAPHIA" f. é. 3. füzetének gazd. tört. érdekű közle-
ményei : II u s z k a J. A magyarság háza. — M a t h a e i d e s z Gy. A 
bácsbodrogvármegyei tótok. (V. Ételek. VI. Ipar, házi ipar és kereskedés). 
— M u n k á c s i B. A „lengyel" népnév eredete. — A honfoglaló vezérek 
vérszerződése. 

AZ „ERDÉLYI MÚZEUM" f. é. 5., 6. füzetének gazd. tört. érdekű 
közleményei : T h ú r y J. Még egyszer a székelyek eredetéről. I., II. — 
K o n e z J. Borsos Tamás végrendeletei (1629). — S z á d e c z k y L. A 
marosvásárhelyi szabók czéhpoharai. — Erzsébetvárosi történeti emlékek. 
(A városházán őrzik ott Apaffy Mihály fejedelem v a s e k é j é t ) . — Régi 
ezüst poharak Erzsébetvárosról. 

A „VJESTNIK KR. HRVATSKO-SLAVONSKO-DALMATINSKOG 
ZEMALJSKOG ARKIVÀ" f. é. 3. füzetének gazd. tört. érdekű közlemé-
nyei : M a g d i ó M. A zenggi levéltárak fontosabb okiratainak kivonatai. 
I. A városi levéltár. 1388—1781-ig Zengg város történetére a legérdekesebb 
oklevelek kivonatát adja. — Dr . J e 1 i ó L. A zárai közjegyzői levéltár 
czímen : e gazdaságtörténetünkre is rendkívül fontos s óriási gazdag 
levéltár anyagát kezdi ismertetni ; 1259—89-ig 49 közjegyzői oklevelet 
közöl, melyek a z á r a i a k hajózására, V e l e n c z é v e l , A n c o n á v a l 
való kereskedésére, érdekes h i t e l ü g y l e t e k r e stb. vonatkoznak. Ritka 
érdekű : a 28. számú szerződés, melylyel egy zárai polgár, fiát 8 évre 
egy ottani szíjgyártóhoz adja kitanítás végett. — L a s z o w s k i E. Három 
XIV. századi vásárszabadalom : Totusevina, Csehi és Sabocsina részére 
Szlavóniában. — Könyvészet. S p a l a i k o v i t s c h M. J. La Bosnie et 
l'Herzegovine. Paris. 1899. — K a u k 0. R. Fra Pavo Tomori i opusto-
senje Sriema u god. 1526. Szarajevó. 1897. 
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Az 1876-1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI 
KÖNYVEK. 

(III. befejező közlemény.) 

Közli : BARCZA IMRE. 

Szabó Károly. Székely oklevéltár. 1520—1571. 5° 348 old. Kolozsvár, 1876. 
— A magyar vezérek kora. 8° 448 old. Budapest, 1878. 

Száácczky I.ajos. Mihály havasföldi vajda Erdélyben 1509—1601. 8° 192 old. Buda-
pest, 1882. 

Szalay József. Városaink a XIII. században. 108 old. Budapest, 1878. 
Szántai/ Kálmán. Az őskori bronzgyártás hazánk területén. 8° 22 old. Nagyvárad, 1878. 
Szeless József. A statisztika történeti fejlődése és jelen állása. 8° 123 old. 

Kecskemét, év n. 
Szentkláray Jenő. Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből. 1779-től napjainkig. 

I. kötet. 8° 520 old. Temesvár, 1882. 
Szombathy Ignácz, Győrvidék hajdankorából. 8° 32 old. Győr, 1879. 
Teleki Domokos gróf. A székely határőrség története. 8° 227 old. Budapest, 1877. 
Thallóczy Lajos. A kamara haszna története kapcsolatban a magyar adó- és pénz-

ügy fejlődésével. 8" 236 old. Budapest, 1879. 
— Utazás Levantébcn. A kereskedés története Magyarországon. 8° 149. old. 

Budapest, 1882. 
Thai g Kálmán. A székesi gróf Bercsényi-család. 1525—1635. 8° 354 old. Buda-

pest, 1885. 
— Az első hazai hírlap. Értek, a tört. tud. köréből. VIII. 4. 

Vajda Gyula. A váradi regestrum. 1209—1235. 8« 56 old. Budapest, 1880. 
— Városaink befolyása a közműveltségre. 1000—1301. 8° 106. old. Buda-

pest, 1878. 
Varya Ferencz. Szeged város története. A legrégibb időtől, a török foglalásig. 8° 315 

old. Szeged, 1877. 
Vargha Gyula. Magyarország pénzintézetei. Visszapillantás hitelviszonyaink fejlődé-

sére és a hazai pénzintézetek négy évtized alatti működésére. 4° 219 old. és 
14 tábla. Budapest, 1885. 

Villányi Szaniszló. Györ-vár és város helyrajza, erődítése, házlclck és lakossági 
viszonyai a XVI. és XVII. században. 8° 210 old. Győr, 1872. 

Weisz Béla. Bevezetés a gazdaságtörténeibe. A gazdaságtörténet főbb mozzanatai 
1500 óta. 8« 70 old. Budapest, 1878. 
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Wenzel Gusztáv. A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. 8° 212 old. 
Budapest, 1883. 

— A XV. századbeli tárnoki jog. Értek, a társ. tud. köréből. V. 4. 
— Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal. 

1494—1548. U. 0. VI. 6. 
— Magyarország bányászatának kritikai története. 8° 456 old. Budapest, 1880. 
— Magyarország városai és város jogai a múltban és jelenben. Értek, a társ. 

tud. köréből. IV. 9. 
— Tata fénykora. 1412—1542. U. o. VIII. 9. 

Werfheimer Ede. Ausztria és Magyarország a XIX. század első tizedében. I. kötet. 
8° 466 old. Budapest, 1884. 

Zák R. József. Egy adat Derecske történetéhez. 8° 27 old. é. n. 



KÜLKERESKEDELMI MOZGALMAK HAZÁNKBAN I. LIPÓT ALATT. 

Irta : DR. TAKÁTS SÁNDOR. 

(Első közlemény.) 

A XVII. század merkantilizmusa, mint közgazdasági rendszer már 
megjárta Európa müveit országait, mikor némi halvány fénye hozzánk is 
eljutott. Ez az apodiktikusan általánosított rendszer, jóllehet országok s 
korok szerint változóan, majd mindenütt más-más formában alkalmaztatott, 
áldásos nyomot alig hagyott hátra. S ha a nyugoti, rendezett viszonyok 
közt lévő s jólétnek örvendő országokban maradandót nem tudott terem-
teni, gondolhatjuk, hogy ez neki, Ausztriában és Magyarországon még kevésbé 
sikerülhetett. Ez a sikertelenség azonban nálunk nemcsak a merkantil 
rendszer hibáinak, hanem a politikai és közgazdasági viszonyok két-
ségbeejtő állapotának tulajdonítható. Ezek a viszonyok okozták, hogy a 
merkantilizmus híveinek egész munkássága, e két országban jóformán 
csak t e o r e t i k u s t ö r e k v é s maradt. 

Ismeretesek az I. Lipót korabeli politikai állapotok. A gazdasági és 
kereskedelmi viszonyok még amazoknál is rosszabbak voltak és daczára 
Lipót diadalmas háborúinak, az állam háztartása rohamosan sietett a 
tönk felé. A mindenható udvari kamara nem tudott s úgy látszik nem 
is akart a bajokon segíteni. Jól mondta Becher J. Joakim, aki szinről-
szinre ismerte e kormányszék tagjait, hogy a tudatlanság, a tétlenség, 
a rendetlenség és a hűtlenség jellemzi őket. *) A-kamara elnöke Sinzen-
dorf egymaga milliókat lopott s még a csalástól meg a hamis eskütől sem 
rettent vissza. A magyar bányavárosok élén álló kamaragrófok egy 
csöppel sem voltak lelkiismeretesebbek Sinzendorfnál. A Viechter ellen 
indított vizsgálat hihetetlen visszaéléseket leplezett le ; 2 ) de azért maradt 
minden a régiben ; mert I. Lipót ragaszkodott „kedves" tanácsosaihoz. 

A nyugati politikai alakulások, majd később a töröknek kiűzése, nem 
egyszer kitűnő alkalommal kínálkoztak Ausztriának, kereskedelmi és gazda-
sági pozíciók elfoglalására, de a kamara, huzavonáival és tudatlanságával 

') Politischer Diseurs, 1688-iki kiadás. 889. 1. 
2) A vizsgálati iratok a bécsi közös pénzügyminisztérium levéltárában vannak, 

a Hungarica, 1689. és 1690. évi fasciculusaiban. 
Gazdasdgtörténelmi Szemle 1899. 2 4 
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mindig elszalasztotta a kínálkozó alkalmat. E helyett folyton ujabb és ujabb, 
soha nem hallott adónemekkel igyekezett pénzbajain segíteni. Az élelmi-
czikkekre, a húsra, sörre, borra, olajra, zsirra stb. aufslágot vetett; a 
a só árát rohamosan emelte ; a bőrre s a különféle szövetekre auf-
slágot, az építési anyagokra fára, téglára, kőre „impost"-ot, a szénára, 
szalmára „accis"-1, az örökségekre „collect ákat", az adás-vevésre száza-
lékot, a fagygyűra s viaszra impost-ot, a luxus-lovakra adót vetett. 
Behozta az őrlési garast, a malomvámot, a halász accis-t, a papir- és 
börbélyegct, a ruhanemüek taksáját, a fejadót, a vagyoniadót (Vermögen-
steuer) a „taxa officiorum"-ot stb. 1) Bár jól tudta s nem egyszer han-
goztatta is, milyen veszedelemmel járnak a monopóliumok a birodalom 
közgazdaságára és kereskedelmére, egymásután életbeléptette azokat. 
A só, dohány, marha, kávé, komló, ásványviz, csokoládé, kasza, kártya, 
papir, olaj, osztriga, a bécsi vásárjövedelem, aztán a bécsi fővámhivatal 
stb. mind, magánbérlők kezébe került. Képzelhetjük, mennyire drágították 
ezen bérletek a nevezett áruczikkeket ! 

Mind e terheken kivül a rendes adók is akkorák voltak, hogy a 
szegény alattvalók kétségbeesve nyögtek a súlyos iga alatt. Végre mái-
annyira ment a dolog, hogy a kamara sem tudott új adónemet kita-
lálni. Tehát mások jöttek segítségére. Voltak találékony eszű emberek, 
kik busás jutalom fejében hihetetlen ajánlatokkal kedveskedtek. Egyik 
a lutrival próbálkozik, másik a sorsjátékot ajánlja, Wagsberg gróf a 
röfre, itezére és súlymértékekre vetendő adó behozatalát ajánlja, mely 
az őrlési adó emelésével 6 milliót hajtana szerinte az államnak3). 
Herman János dán kereskedelmi tanácsos „Methode practicable'' czimen 
nyújtja be páratlan methodusát, melynek segítségével félév alatt leg-
alább 800,000 forint tiszta nyereségre lehetne szert tenni.3) Abbate de 
Castelvico bizonyos Anonymus tervét mutatja be, mely, annak elfogadása 
esetén 4—800,000 forint jövedelmet biztosit az udvari kamarának.4) 
Clement Ágost Ferencz brünni polgármester „Unvergrcifflicher Vorschlag" -
jávai véli az üres kincstárt megtölthetni s ajánlja a „luxus-vestium" 

1) Ugyanott Hoffinanz 13,937. és 13,949. fase. Ilyen adónem volt az úgyneve-
zett „Licenz Zettel" váltása mindenféle bor eladásánál, aztán a „Dienstboten Lidlolin" 
tizenketted része. Mindezen adónemeket 1703-ban Sababurg kamaraelnök, Kollonits, 
Harrach gróf és Mannsfeldt a haditanács elnöke közös tanácskozásaik alkalmával egy 
nagyobb kölcsön felvételére biztosítási alapul jelölték ki. 

2) Köz. p. m. levélt. Hoffinanz 13,940. fase. 1703. jún . 25. 
s) U. ott 13,954. fase. Herman Johann ajánlatát Brema város polgármestere 

és tanácsa is melegen ajánlotta. 
4) U. ott Hoffinanz 13,957. fase. „Versicherungs-Decret für den Abbate do 

Castelvico". Az udvari kamara az első évben a nyereség negyedét, a kővetkező 
években pedig két százalékot biztosit a névtelen feltalálónak. 
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behozását.x) Bár ez ajánlatok fölötte kétségeseknek látszottak, a fühöz-
fához kapkodó kamara mégis megkisérlette velük a jó szerencsét. 
A fényes remények azonban füstként szállottak el mindjárt az első 
kísérletnél. 1703-ban megalapítják a Banco del Giro-1, s Lipót pátens-
levelével mindenkinek kötelességévé teszi, hogy a bank asszignációit 
készpénz gyanánt fogadja el.2) Ez sem vezetett a kivánt eredményre. 
A pénzszükség napról-napra nagyobb lön s az állam alig talált hitelre. 
Az égető szükségletek fedezésére olykor 12—20 százalék mellett volt 
kénytelen kölcsönt venni s még igy sem igen kapott ; mivel elegendő 
biztosítékot nem birt nyújtani.3) Pedig ugyanekkor — mint tudjuk — 
Hollandiában 3, Francziaországban 5 volt a rendes százalék a pénz-
piaczon. 1702-ben rnár az udvarnál is oly nagy volt a pénzhiány, hogy 
a Habsburg-ház családi kincsei az amsterdami zálogházba vándoroltak.4) 

Az általános zűrzavar 1703-ban érte el tetőpontját. Ez év tava-
szán történt a hatalmas Oppenheimer zsidó czég bukása. Ennek bukását, 
mely Lipót kabinetjét és az egész kereskedő világot megrendítette^ 
állitólag az udvari kamara szószegése okozta. A hadsereg : szállítóját, az 
udvar és a kamara : leghatalmasabb hitelezőjét és támaszát vesztette 
benne.5) Mindenféle segélyforrás kiapadván, az~ udvari kamara végre 
azzal az ajánlattal állott elő, hogy a magánemberek birtokában levő 
összes ezüst-érték felét be kell szedni s a kamarai jószágokat és érté-
keket dobra kell verni.8) 

Ilyen viszonyok mellett természetes, hogy élénk kereskedésről szó 
sem lehetett. Azt, a monopóliumok, polypóliumok és propóliumok, a vámok 

' ) U. ott 13,943. fase. 1703. okt. 30. A szines ruhák megadóztatását már 
III. Ferdinand behozta Farben-Grosclien czim alatt. Az 1697-ben behozott Kleider 
Ta.m-bó\ kilenczedfél hó alatt Csehországban 4294 frt, Morvában 8000 frt folyt he. 
Bécs városában magában 40,000 frtra számítottak. 

2) U. ott Hoffinanz 13,940. fase. 1703. jón. 15. „Ersuchung an die Hofkanzlei 
die über die Aufrichtung und Stabilierung eines Banco del Giro geschöpfte kais. 
Resolution, samt den darüber emanirte kais. Fundations-Diplomate und der Banco-
Ordnung". Maga a pátens 1703. jún. 22-én jelent meg. 

3) Magyarországon ugyanekkor elkobozta Lipót Szirmaynak több mint 20,000 
forintját, mivel azt, több mint 8 százalékos kamat mellett adta kölcsön. 

4) Csak I. József idejében, 1710-ben váltotta vissza az udvar részére 
Wertheimer zsidó. 

5) Savoyai Jenő igy ir ez esetről 1703. máj. 7-én: „La mort d'Oppenheimer 
est encore un nouvel embarras. Tous les marchands sont si meslè dans cette affaire, 
qu'ils se sont déclarés : ne pouvoir entrer dans aucun traitée, qu'ils n'ayent a justé en 
quelque manière les affaires du juif" sat. Az udvari kamara szerint Oppenheimer 
bukása teljesen tönkretette a hitelt s helyrehozhatlan károkat okozott. Hoffinanz 
13,947. fase. 1704. ápril. 30. (Az udv. kamara felterjesztése I. Lipóthoz.) 

U. ott. Hoffinanz. 13,949. fase. 
22* 



346 . 

és aufslágok töménytelen sokasága s a pénz értékének folytonos 
ingadozása úgyszólván teljesen tönkretették. Az udvari kamara jól 
ismerte e bajokat, de a nagy kiadások és a pénzhiány miatt nem volt 
módjában azok megszüntetése. Különben, Lipót előtt többször hangoz-
tatta, hogy az ország rohamos hanyatlásának, a kincstár ürességének 
az oka : a kereskedelem teljes tönkremenése. Külföldről semmi pénz sem 
jön be s ami kevés itthon van, az holt tőkeként hever, vagy a mono-
polisták zsebében rejlik. A bajok megszüntetésére történtek is némi 
kísérletek, de jobbára csak papíron! Egy-két pátenslevéllel az álta-
lános hanyatlást nem lehetett útjában megállítani, sem új viszonyokat 
teremteni. 

Ha igy álltak a dolgok az örökös tartományokban, elképzelhetjük 
minő viszonyok közt tengődött, a töröktől agyonnyomorgatott s az idegen 
katonaságtól fölélt M a g y a r o r s z á g , melyet minden haj kétszeresen 
sújtott, minden teher kétszeresen nyomott. A török kiűzése után min-
denki azt remélte, hogy mi sem állván többé a földművelés és keres-
kedés útját, az ország hamarosan magához tér ! Pedig ép az ellenke-
zője történt. A terhek mód nélkül növekedtek, s az itt élő tömérdek 
katona átokként nehezedett az amúgy is enervált országra. Két századon 
át az ország 1 egfőbb jövedelmi forrása2) a m a r h a k e r e s k e d é s épp 
a török kiűzése után ment tönkre. A Bécs érdekében kiadott oktalan 
intézkedések, a katonaság beszállásolása, élelmezése, a marhák alkal-
mazása az ágyuk és tábori szekerek vontatására s a hivatalnokok keres-
kedése megsemmisítették s koldusbotra juttatták a török világban még 
oly hatalmas magyar marhatözsérséget. Mikor Aichpüchl 1695-ben az 
udvari kamarától küldve bejárta hazánkat, egész felső Magyarországban 
nem talált vágni való marhát!*) A Velenczével folytatott élénk keres-
kedésünk is oda volt. Míg Buccari kikötője a Zrínyiek kezén volt, oly 
nagy volt a kivitel nyers terményekben, hogy Zrínyi Péter a különben 
szabad kikötőből származó évi jövedelmét 150,000 frt-ra tette.4) 
A Zrinyi-birtokok konfiskálása után az udvari kamara intézkedései 
hamarosan tönkretették a virágzó kikötőt s vele együtt Veleneze felé 
irányuló kivitelünket is. 

A tömérdek vám, harminczad és aufslág miatt b o r k i v i t e l ü n k is 

') Hoffmanz 13,943. fase. 1703. okt. 30. „Ersuchung an die Hofkanzlei." Sietve 
kell a bajon segíteni — irja az udvari kamara — főleg a bécsi nyomorult kereske-
delmi viszonyokon ! A három kereskedő-osztályt véleményadásra lehetne szólítani, 
miként kelljen a bajokon segíteni. 

2) „Nervus aerarli" — irja a magyar kamara. 
3) Jelentései a köz. p. min. levéltárban, Hungarica 1695. 14,710 fase. 
4) Országos levéltár, a titkos tanács fogalmazásai, az országgyűlési iratok között. 
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pangott. Pedig a XVII. század három utolsó évtizedében a termés 
többször rendkívül bő és kitűnő volt.*) Értékesíteni azonban alig lehe-
tett. Maguk a rendek panaszolják az országgyűléseken, hogy mire 
Galgóczra ért valaki 150 hordó borral, ötven hordónál több felment 
csupán a vámokra és harminczadokra !2) 

A h a r m i n c z a d o k is mód nélkül megszaporodtak s eredeti alak-
jukból teljesen kivetkőztek. A harminczad eredetileg a behozatalra és 
a kivitelre vetett adó volt. Lipót korában azonban azt, már a vásárokra 
vitt czikkek után is megvették, akárhonnét hozták is azokat. Még pedig 
nem is egyszer, hanem négyszer. Ha valaki Erdélyben árut vett, har-
minczadot fizetett. Amint Magyarországba ért. az első harminczadnál 
újra megvették raj ta; ha szerencsésen elért az udvari kamara alá ren-
delt „neoaquistica"-ra, ott megint fizethette a harminczadot ; s ha innét 
Szlavónia területére ment, ott újra megvették rajta. 

A harminczadoknál is igazságtalanabb és súlyosabb adó volt, a 
katonai parancsnokok szedte „regalia", mely sokszor jóval felülmulta a 
harminczadot. S hogy azt megfizethessék, a kereskedők kénytelenek 
voltak néha 5—6 mérföldnyi kerülőt tenni. 

A zaklatásoktól és erőszakoskodásoktól eltekintve, ezek az adó-
nemek majdnem lehetetlenné tették a kereskedést; mert a czikkek árát 
megkétszerezték. A győri marhakereskedők 1695-ben hitelesen kimutatták, 
hogy Erdélytől Győrig 55 különféle tételt kellett egy-egy marha után 
fizetniök. S ha Bécsbe hajtották, újra kezdhették a fizetést.3) 

Nagy akadálya volt a kereskedésnek az utak rosszasága és bizony-
talansága. Fegyveres kiséret nélkül egy kereskedő se mert útnak 
indulni. Különös rossz hirben állottak a töröktől visszafoglalt részek 
(neoaquistica). Itt a rablók annyira elszaporodtak, hogy még a fegyvere-
sekkel megrakott katonai élelmezési hajókat is kirabolták s külön csapa-
tokat kellett szervezni kiirtásukra. 

A pénz értékének örökös ingadozása, bizonytalansága, aztán a 
tömérdek rossz és hamis pénz szintén hátráltatták a kereskedelmi for-
galmat. Más pénzértékeket találunk nyugaton, az örökös tartományok-
kal szemben, s ismét másokat felső Magyarországban a lengyel ha-
tárok felé. 

Ilyenek lévén a viszonyok, jelentős haszonnal csak az keresked-
hetett, az vihetett ki árukat, akinek vám és harminczadmentességet 

') Különösen a hetvenes években. „Teljes életemben olyan szép idővel járó, 
tiszta és sok búzával, sok és igen jó borral bőves esztendőt nem értem, mint ez az 
lé73." — irja Bethlen Miklós önéletleirásában. 

2) Köz. p. m. levélt. Ilungarica 14,490. fase. 
8) U. ott. Hungarica 14,710. fase. 
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biztosítottak. S Lipót király c tekintetben nem igen fösvénykeflett. Bár 
a kincstár üres volt, nyakra före osztogatta a „passbrief'-eket, még 
pedig nem a szegény kereskedőknek, vagy termelőknek, hanem azoknak, 
akik az adókat amúgy is könnyen megfizethették volna. Egész sereg 
külföldi fejedelem, berezeg, gróf, aztán miniszterek és nagy befolyású 
államférfiak sőt birodalmi városok is teljesen szabad útlevéllel szállít-
tatták háztartásuk számára a magyar termékeket, főleg a b o r o k a t 
aztán g a b n á t és m a r h á t . 

I. 

Becher J. Joákim eszméi s különböző törekvések azoknak kivitelére. 

Az udvari kamara nem tudván a módját, miként lehetne a tönkre-
tett kereskedelmet új életre ébresztenie, őszintén bevallotta Lipótnak, 
hogy tagjai között nincs egy sem, a ki a kereskedelmi politikához s a 
nagyobb kereskedelmi vállalatok létesítéséhez értene. Tehát ügyes keres-
kedőket, a külkereskedelemhez értő, külföldi szakembereket kért maga 
mellé. A kamara szerencséjére ilyenek keresés nélkül is akadtak. 
A merkantil rendszer egyik legkiválóbb német munkása : Hornigk, 
szóval, majd 1684-ben, nyomtatott munkában is kijelölte az irányt, 
melyen az örökös tartományokat gazdagokká és hatalmasokká lehetne 
t e n n i . G a z d a s á g i rendszere ugyan nem uj s nem is önálló, de rend-
kívül ügyesen állította össze mindazt, ami használhatót a merkantil-
rendszer odáig alkotott. A derék könyvet forgatták is eleget az egye-
temeken, de az udvari kamarára kevés hatással volt. Neki nem teóriák, 
hanem praktikus vezető férfiak kellettek. 

Ilyen is akadt a nagymunkásságú Becher J. Joákim-ban. Férfikora 
s munkássága delén szakadt fel Bécsbe s bár az elvetemült Sinzen-
dorffal hamarosan összeveszett, több jelentős vállalatot sikerült létre-
hoznia. A tevékenység, tudás és akaraterő meg volt benne arra, hogy 
még nagyobbakat is létesítsen, de az udvari kamara s főleg annak elnöke 
Sinzendorf nem csak hogy nem támogatta, hanem egyenesen ellene dol-
gozott.2) 1666-ban Becher sürgetésére Lipót fölállította a Collegium 
Commtrciorum-ot s elnökévé Sinzendorfot tette. Ennek 33 pontból álló 
utasitását Becher dolgozta ki s ha a collegium e jóváhagyott utasítá-
sokhoz tartotta volna magát, jelentős eredményeket lehetett volna tőle 
várni. Azonban — mint Becher maga irja — a collegium mit sem 
törődött utasításaival, tétlenül nézte a dolgok folyamatját, hat év alatt 

!) Oesterreich über alles, wann es nur will etc. Passau, 1684. 
2) A Politischer Diskurs és a „Gutachten wegen rechter Bestellung einer 

Hoff- oder Finanz-Cammer" czirnü munkáiban bőven szól Sinzendorf praktikáiról, 
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még tizenkét tanácsot sem ült, naplót nem vezetett s egyáltalán nem 
állt feladata magaslatán. A gyáripar meghonositásában, meg a hires 
„Werlchaus" létesítésében is ellenlábasa volt Sinzendorf. Megalakítván 
Becher az Orientalische Compagnia-i1), működését Magyarországra is 
ki kellett terjesztenie, mert a nevezett társaság hazánkon át űzte a 
transito kereskedést. 

Valószínűleg ez alkalommal ismerkedett meg közelebbről Magyar-
ország termékeivel s fölismervén azok jelentőségét, piaezot igyekezett 
számukra keresni a nyugati országokban. A politikai alakulások kedvezni 
látszottak terveinek. Colbert védvámai s XIV. Lajos politikája meg-
torlásra birván a holland generalstalusokat, remélhető volt, hogy a 
franczia termékek, főleg a b o r és a g a b n a, hamarosan kiszorulnak 
onnan. Ezeknek pótlása magyar termékekkel nem látszott kivihetet-
lennek. Becher, számításai alapján remélte, hogy Hollandiában évenkint 
átlag egy millió forint ára égett bor és 500,000 frt ára erős bor könnyen 
el fog kelni. 

Hogy terveit megvalósítsa, Hollandiába utazott, s érintkezésbe lépett 
a legkiválóbb czégekkel és az illetékes körökkel. A hollandok éppen nem 
idegenkedtek ujabb kereskedelmi összeköttetésektől. Pénzük volt bőven 
s a koczkáztatással járó vállalatoktól sem riadtak vissza. Becher aján-
latait is szívesen vették, s kijelentették, hogy örömest lépnek kereske-
delmi összeköttetésbe Lipót országaival. Az összeköttetést azonban ten-
geren szeretnék létrehozni, hogy higanyt, rezet, aczélt, borokat, bőrt s 
más árut hajókon vihetnének hazájukba. E czélra ők Fiumét (St. Veit) 
szemelték ki, melynek fekvése a nevezett áruk kivitelére fölötte alkalmas. 
Becher azon ellenvetésére, hogy a velenczeiek nem szívesen vennék ezt 
a hajójáratot, s talán nem is tűrnék, a hollandok büszkén felelék, hogy 
ők nem kérdezik a velenczeiektől, tetszik-e nekik vagy nem, hanem arra 
és oda mennek bajóikkal a hová akarnak. Lgyanekkor egyik hollandi 
kereskedő szépen kidolgozott projectumot nyújtott át Bechernek, mely 
feltárta a legkényelmesebb kereskedelmi összeköttetést Chinával és 
Szibériával. Felmerült ez alkalommal a Duna összecsatolásának terve 
is~a Rajnával a Wornitz és Tauber összekötésével. „Mindezekből vilá-
gosan látszik — irja Becher — hogy a hollandok többet törődnek folyó-
inkkal, mint jó magunk" ! 2) 

' ) 1664-ben alakult, de mivel Ausztriában nem akadt olyan kereskedő, a ki 
vezetni tudta volna a társulat ügyeit, Trianglt és Lelio di Luca-t szerződtették 
igazgatóknak. Az első igazgató, Triangl elkövette temérdek csalásról rengeteg ügy-
irat maradt ránk. Köz. p. m. levélt. Hoffinanz különféle évi fasciculusaiban. 

2) Politischer Diseurs és a Närrishe Weisheit czimü munkáiban részletesen 
leírja ut ja eredményeit, 
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Eközben hivatalos jelentést is tett utjának eredményeiről, s utasí-
tásokat kért a további teendőkre. Ezekre azonban hiába várakozott. 
Sinzendorfnak nem tetszett a dolog, s igy az udvari kamara hallgatott. 
Pedig Becher tervei mellett Kamprich a császári követ Hágában is 
kardoskodott s Lipóthoz irt leveleiben sürgette a magyar b o r és 
p á l i n k a szállításának megkezdését Hollandiába.1) 

Az 1671. év tavaszán végre mégis megtörtént az első kísérlet. A 
collegium commercii 47 csöbör magyar bort és négy csöbör pálinkát 
szállíttatott Rotterdamba. A szállítási költség és a különféle kiadás 
odáig 1419 frt-ra rúgott. Becher jelentése szerint a borok megtörve és 
zavarosan érkeztek meg, mindamellett a hollandoknak fölötte tetszettek. 
Amsterdamban és Haagában sok előkelő és borértő ember jelenlétében 
megízlelték, s a rajnai borokat ezekhez képest savanyu viznek, a franczia 
borokat pedig czukros viznek mondották ! Sokan kissé erősnek tartották ; 
mások rajnai borokkal elegyitvén, fölséges italt hoztak létre. A kérde-
zősködés és tudakozódás a borok után általános volt. A hollandok — 
írja Becher — szivesen kitiltanák a franczia borokat, ha biztosítanák 
ökct, hogy Magyarországból és Ausztriából elegendő bort kaphatnak. E 
biztosítás előtt azonban nem tehetik, mivel a francziák elzárnák előlük 
a Rajna vidékét, és nem juthatnának borhoz !2) 

íme meg volt a kínálkozó alkalom ; hollandi tőkével nagyot lehetett 
volna lendíteni haldokló kereskedelmünkön ; a császári hatalommal meg 
mérsékelni lehetett volna a birodalomban a vámokat. Becher azonban 
hiába fáradozott ; az udvari kamarát tétlenségéből nem tudta fölrázni. 
Élesen kikel tehát e testület ellen, s Sinzendorfnak nyíltan szemére veti, 
hogy csak a saját hasznát keresi, a császárét csak akkor, ha a magáét 
is előmozdítja véle.3) 

Az eszmét azonban, amit Becher és a hollandok fölvetettek, még 
az udvari kamara közömbössége sem tudta elaltatni. Száz évig állan-
dóan kisértett. S ha nagyobb arányokat nem is öltött a b o r k i v i t e l 
Hollandiába, időről-időre mégis jelentékeny szállítmányokat indítottak út-
nak. Így mindjárt 1674-ben K a m p r i c h a hágai követ nógatására, 
aki azzal kecsegtette az udvart, hogy a magyar borokat idő-
vel majd osztrákokkal is lehet helyettesíteni, ismét 1000 csöbör bort, s 
felső Magyarországból hordókban és skatulyákban a s z a l t s z i l v á t 
vittek Hollandiába, Leitmeritzen és Boroszlón át. Ez alkalommal világosan 
kitűnt, hogy a vámok, harminczadok és aufslágok mérséklése nélkül, 

1) Kamprich levelei Lipóthoz. Köz. p. m, levélt. Hofíiuanz 13,822. fase. 
2) Politischer Diseurs 667, 1. 
8) U, ott 783. 1, 
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a külföldi borokkal való verseny lehetetlen ! Ezek megszüntetésére vagy 
mérséklésére nézve azonban mi sem történt. 

Az 1680-as években bizonyos Johann Christian Plankenauer, 
követvén Becher példáját, kísérleteket tett, nem iehetne-e az északi 
országokban piaczot teremteni a magyar és osztrák b o r o k részére ? A 
kísérletek ugy látszik beváltak, mert Plankenauer nagyobb arányokban 
folytatni akarta az észak felé irányuló borkereskedést. A politikai ala-
kulások is kedveztek vállalatának, Az 1689-ben folyt háborúban a franczia 
áruk behozatalát eltiltották, s igy a franczia s a rajnavidéki borokat, 
melyekkel békés időben elárasztották az északnyugoti országokat, könnyen 
lehetett pótolni a magyar és osztrák borokkal. Mivel szerencsére ez idő-
ben már nem Sinzendorf állott a kamara élén, ez a kormányszék meg 
az osztrák udvari kanczeilária is minden támogatást megígért Planken-
auernek,1) akit „hujus negotii primus author et inventor"-ának nevezettel! 

A terv az volt,hogy rajnai borokat a magyarországiakkal, a francziákat 
pedig az osztrák borokkal szorítják majd ki az északi országokból. Az összes 
lipcsei, hamburgi, berlini stb. szekereket, melyek árukkal megrakván 
jönnek az országba s többnyire üresen térnek vissza, ezentúl borokkal 
rakják meg. A herczegekkel és fejedelmekkel megegyeznek, hogy e sze-
kerek után vagy semmit, vagy csak igen csekély vámot vegyenek. Mivel 
a bor aufsiágja Ausztriában 21 kr., Morvában 7, Csehországban 12, 
Magyarországban 6—10, Sziléziában 21 kr. volt, s mivel az osztrák bor 
helyben 4—6 talléron, a magyar meg 5—8 talléron kelt, az árak tekinte-
tében a franczia és a rajnai borokkal nem lehetett versenyezni ; mert 
ezek iczéje Berlinben legfölebh 4, Hamburgban meg 3 pénzen kelt. Ver-
senyre csak a harminczadok és vámok elengedése mellett, lehetett gon-
dolni. A kamara ettől nem is idegenkedett, sőt az aufslágok felének elen-
gedésébe is beléegyezett, remélvén, hogy a nagy forgalom e vesztesé-
gekért bőven fogja kárpótolni a kincstárt. Mivel a kezdet sok rizikóval, 
fáradsággal és kiadással járt, az udvari kamara az első hat évben a 
vállalkozót mindenféle aufslágtól és vámtól felmentette.2) Mindössze csak 
annyit kötött ki, hogy ha hat év múlva a vállalat hasznot fog hajtanig 
ö felsége a kiviteli áruk után 10 százalékot fog szedni. Az udvari kamara 
— irja 1689. márcz. 23-án — erősen reméli, hogy e vállalat révén 
nemcsak „di ritorno Lipcse, Hamburg és Berlin felé, hanem Boroszlóból 
Poroszország felé, aztán az Odera segítségével Svédország és Liefland 
felé is megélénkül a kereskedelem. 

Az udvari kamara túlságos jóindulata Plankenauer vállalata iránt 

') Köz. p. m. levélt. Hoffinanz 13,885. fase. 1689. jún . 18. 
2) Ez főleg azért történt, mivel a nagyobb kikötőkben rengeteg készlet állott 

különféle franczia borokból. 



3 5 2 . 

mógérthető, s bizonyos tekintetben helyeselhető is, de hogy az egész cszak 
felé irányuló borkereskedést monopóliumképen kizárólagosan Plankenauer 
kezére akarta bizni, az már nagy hiba volt, mivel az udvari kamara 
maga is tapasztalta, söt hangoztatta is a monopóliumok káros voltát. 
Aztán a Becher alapította collegium commercii utasításával is ellen-
kezett, mert ez egyenesen meghagyja a veszedelmes monopóliumok meg-
szüntetését. Mindamellett a kamara elkészítette Plankenauer részére az 
uj monopóliumra vonatkozó privilégiumot, 1689. jun. 18-án értesítette a 
dologról az udvari kanczellariát, majd jóváhagyás végeit a német rendek 
elé terjesztette az egész tervezetet. A rendek még október végén sem 
határoztak a dologban. A brandenburgi választó azonban megígérte 
támogatását és közvetítését az északi tartományoknál. Az udvari kamara 
erre okt. 23-án kimondotta, hogy minden magyar és osztrák bornak 
bizonyos árat kell szabni. Az eladásnál Plankenauornek elővételi joga 
van. Azonban Szilézia és Lengyelország felé, vagy más országokba, a 
hol a borkereskedést már mások űzik, nem szabad szállítania. Hogy a 
kezdet is meglegyen, Plankenauer ugyanekkor 300 csöbör magyar bor 
kivitelére teljesen szabad útlevelet kapott. 

Minő siker követte az első kisérletet, s mi lett a vállalat sorsa később, 
nem tudjuk. Az ügy további fejleményeire nézve semmiféle iratot sem 
sikerült találnunk. 

Mig boraink kivitele, versenyképességük daczára, ezer és ezer nehéz-
ségbe ütközött, addig Magyarország két más terméke minden nehézség 
nélkül eljutott Hamburgba, onnét meg Hollandiába. Értjük a besztercze-
bányai és szomolnoki r e z e t , meg az erdélyi k é n e s ő t . Mindkettönek 
nagy volt a kelendősége, s igy a kivitel évről-évre nagyobbodott. A XVII. 
század másik felében átlag 6—7000 mázsa réz s 3—60,000 font higany 
ment külföldre évenkint. A kéneső annyira ismert és keresett áru volt, 
hogy még Amerikát és az Indiákat is erdélyi higanynyal látták el. Csak 
1705-töl kezdett az ára rohamosan esni. Az angolok és hollandok ugyanis, 
Chinából nagy mennyiségben kezdték szállítani a higanyt Európába, s ugy 
lenyomták a magyar kéneső árát, hogy 1705-ben már legfölebb 2 rajnai 
forinton kelt fontja; sőt,— mint Hoffmann londoni követ irja Lipótnak — 
1705. jul. 24-én a legutóbbi auctionál már csak 1 frt 20 kr.-on vették 
fontját. „Felvilágosítottam a két kompánia legelőkelőbb igazgatóit — irja 
ugyanő — hogy milyen kárt tesznek felségednek ; megmondtam, hogy orszá-
gainak ez az egyetlen kiviteli áruja, melylyel eddig nemcsak Európát, 
de Amerikát is ellátták ! Ők azonban csak vállvonogatással feleltek. 
Sajnálják — úgymond — de nem tehetnek róla" !2) 

' ) Köz. p. m. levélt. Hoffinanz 13,886 fase. Ugyanitt van a kész privilégium is. 
2) Bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár : Hoffmann iondoni rezidens 

levelei I. Lipóthoz. 
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Ugy a réznek, mint a higanynak bizományosa (faclora) Jan Deuz 
zu Assandelf amsterdami kereskedő, de Witte hollandi helytartónak sógora 
volt. Ennek megválasztása ép oly sikerült vaia, mint Lipót többi pénz-
ügyi hivatalnokáé. Mikor Becher Joachim 1671-bcn Hollandiában járt, 
maguk a hollandok figyelmeztették öt Deuz visszaéléseire s kérve kérték, 
figyelmeztetné Lipótot, hogy nagyobb körültekintéssel járjon el a r é z 
értékesítése körül, mert a kinek most a kezében van (Deuz), az, évenként 
legalább 20,000 tallérral csalja meg ő felségét. E figyelmeztetés persze 
mit sem használt. A bizományos évtizedekig továbbra is Deuz maradt. 4) 

A zavart pénzügyi helyzet arra birta az udv. kamarát, hogy a 
birodalom e két jövedelmező, s ugyszólván egyedüli kiviteli czikkét is 
elzálogosítsa. A higanykereskedésre már 1691-ben, Magyarország meg-
kérdezése nélkül 300,000 tallér kölcsönt vett föl; a rézre meg 1700-ban 
400,000 tallért (910,800 frt-ot) ; 1703-ban, a Deuz-zal végbement zár-
számadás után, május elsején újra 2,000,000 hollandi forintot vettek 
föl a rézre és a higanyra. Ezen uj kölcsönből visszafizették az 1700-ban 
felvett 910,800 frt-ot, — illetőleg a kamatokkal együtt 939,480 frtot. 
Ez ujabb kölcsön alkalmával, már az összes réz és higanytermést Hollandia 
részére kötötték le. -) A hollandi generalstatusoknak jogában állott, hogy a 
magyar réz- és higanybányákban felügyelöt tartsanak. A szállítás kizárólag 
Amsterdamba történjék. A szerződés aláírásakor Hamburgban 9753 réz-
lemez, Amsterdamban pedig 1313 volt raktáron.3) 

De ezt az uj szerződést az udvari kamara nem sokáig tudta betartani. 
A Rákóczy-féle fölkelés hamarosan tönkretette számításait. 1704. szept. 
13-án már egy kamarai tanácsosnak kellett Amsterdamba mennie, hogy 
ottan a hollandokat felvilágosítsa s meggyőzze, hogy a szállítás szüne-
telése nem a kegyes Lipót hibája, hanem egyedül a „lázadók" büne.4) 
Az udvari kamara azonban nemcsak a rézszállitást szüntette be, hanem 
a kamatok fizetését is ! Emiatt Hamel Bruinynx hollandi követ Bécsben 
panaszt emelt a szerződés megszegése miatt.5) 

A szathmári békekötés után tovább folyt a szállitás. Némely évben 
7000 mázsánál is több r é z ment Hollandiába. A hasznot azonban jelen-
tékenyen csökkentette az a nem várt körülmény, hogy a porosz királyság 

') Politischer Diseurs 732. 1. 
3) Az 1703-i szerződest közölte a Gazdaságtörténelmi Szemle 1897. évfolyamá-

ban az 521. oldalon. 
3) Köz. p. m. levélt. Hungarica 14,764. fase. 
4) U. ott. Hungarica 14,764. fase. Commissions-Decret an Herrn Hofkammer-

Rath von Palm. 
8) U. ott. Hung. 14,767. 1705. okt. 7. „Erinnerungs-Befehl an Grafen von Goes 

in Haag." 
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a magyar rézre — a birodalmi törvények ellenére — jóval nagyobb 
vámot vetett. Idáig ugyanis 100 rézlemez vámja 27—28 frt volt, most 
azt egyszerre 40 frtra emelték. S az udvari kamara ez ellen hiába kere-
sett orvoslást a követség révén, a poroszok megmaradtak a vámemelés 
mellett.x) 

Ugy a réz és kéneső, mint a bor kivitele, illetőleg Hollandiába 
való szállitása főleg azért ütközött olyan sok nehézségbe, mert csak kerülő 
utón juthatott Hamburgba, az odáig vezető v i z i u t a k a t nem lehetett 
használni. Ugyanezért már a XVI. század óta állandó óhaj tárgyát 
képezte az Odera és Spree meg az Elbe összecsatolása és szabályozása. 
Ha ez megtörténik, az örökös tartományoknak vizi összeköttetésük lehe-
tett volna a keleti tengerrel. Az összeköttetés létrehozásának főakadálya 
Frankfurt városának „Stappel-u. Nieder lays-Recht" -j e volt. Ennek értel-
mében, akik a keleti tenger felé kereskedtek, azok, nagy kerülővel kénytelenek 
voltak áruikat Frankfurtba vinni, s ott három napig kirakni, csak azután 
mehettek tovább. Ugyanily kiváltsága volt Boroszlónak is. Mindkét város 
Mátyás királyunktól kapta 1490-ben e szabadalmat. Az árulerakás terhe 
alól Mátyás csak a sziléziai kereskedőket vette ki. 2) Mátyás kiváltság-
levelét Frankfurt részére, a brandenburgi választó (1510-ben) és Ulászló 
király is (1511-ben) megerősítették. A sziléziai rendek 1527-ben I. Fer-
dinand királytól kieszközölték az Odera szabályozását. Követség által 
Brandenburgban is szorgalmazták, s a Spree segítségével az Odera és 
Elbe összecsatolását is sürgették, hogy Hamburgtól és Stettintöl a Dunáig 

h U. ott. Hoffinanz 14013. fase. „Dem kais. Legations-Secretario an königl. 
Preussischen Hof zu Berlin, Herrn Vossius." A vámemelés a „Privilegium Frcdericum" 
alapján történt. Csak 1715-ben mutatkozott némi hajlandóság a magyar réz-vám 
ötödének elengedésére. (Lásd Hoffinanz 14,020. fase. 1715. júl. 8.) A magyar rézre és 
kénesőre felvett hollandi kölcsönnek még a kamatait sem tudták megfizetni. 1713-ban 
a hátralékos kamatok már 1.105,000 frtra rúgtak. E miatt külön tervet kellett kidol-
gozni a kamatok törlesztésére. (Lásd Hoffinanz 14,005. fasc.-ban Heems haagai császári 
rezidens leveleit III. Károlyhoz.) A XVIII. század elején a magyar higany ára megint 
fölszökkent. 1712-ben, mikor az árviszonyok e lehető legrosszabbak voltak: 29,491 
font higany 112,265 fr ton kelt el. Ugyanezen évben Johann Arnold von Bey weck kölni 
polgármester ajánlatot tett, hogy saját költségén Hollandiába megy, a hitelezőket 
kielégíti s még egy millió frtot szerez ő felsége részére a magyar higanyon. Mind-
össze csak a szállítható mennyiségekről kért kimeritö tudósítást . (Lásd Hoffmanz 
13,998. fase. 1712. okt. 15. „Commissions-Üecret an Herrn Grafen von Walsegg.- ') 

2) „caeterum quod mercatores ex Vratislavia et Silesia in Francofordum et 
ultra, locum depositionis mercium ipsorum in Stetin, Sondau, Lüneburg, Lübeck ac 
'n Italiam, Alemaniam, Brabantiam, caeterasque quascunque ter ras partium inferiorum, 
non obstantihus privilegiis civium Francofordensium ex o rd ina tone suporius ex. 
pressa, ire, mereimoniaque ipsorum deferre, referreque ac alias negotiari sine omni 
hnpedimentö libere aç secure valeaqt ac possint." 
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vizi összeköttetése legyen az örökös tartományoknak. 4) A szabályozási 
munkálatok a XVI. század közepéig csakugyan folytak is. 1557-ben jelent 
meg I. Ferdinand pátense az Odera megnyitására. 2) A frankfurtiak és 
boroszlóiak a viziutak megnyitása esetén, hatalmas kereskedésüket a 
tönkremenéstől féltvén, minden követ megmozdítottak régi szabadságaik meg-
erősítésére. 1567. márcz. 6-án Frankfurtnak csakugyan sikerült kiváltságait 
megerősíttetni, még pedig Boroszló kizárásával. Az Odera tehát ismét 
elzáratolt, s a kereskedők kötelesek voltak Frankfurt utait használni, 
különben lefoglalták áruikat. Hiába volt ez ellen másfélszázadig minden 
mozgalom,Frankfurt megtudta jogait védeni. Csakis 1723-ban vették komoly 
tárgyalás alá e káros kiváltságok megszüntetésének módját.3) 

Természetes, hogy ami zaklatást a többi kereskedők kiálltak 
Franfurtban, mindazokon a magyar árukat szállítóknak is keresztül kellett 
esniök. Ezért volt észszerű a hollandoktól, hogy a magyar réz, kéneső, 
bor, bör stb. kivitelére kikötőt kértek a dalmát partokon. Sajnos, a velen-
czeiek érdekei miatt, kikötőt nem mertek adni nekik. 

Amig Becher kezdeményezésére, nyugaton folytak a kísérletek a 
magyar borok kivitelével, addig keleten is sikerült neki kereskedelmi össze-
köttetéseket létrehozni. Az Orientalische Compagnie vagy később Indisch-
Orientalische Compagnia, mely Becher legmaradandóbb alkotása volt, 
s túlélte megalapítóját is, nagy arányú kereskedést íizött a kelettel. Magyar-
országra nézve azonban ez a kereskedés csak transito jellegű volt, mivel 
a behozott keleti áruezikkeket, a társulat nem nálunk értékesítette. Kivitele 
meg alig érdemelt említést. Pedig Becher, mint a merkantil rendszer buzgó 
hive, éppen a kivitel czéljából alapította s azt hitte, hogy a társulat keres-
kedése révén, majd sok pénz jön az országba. A dolog azonban megfordítva 
esett meg. Ami kevés jó arany pénz volt Lipót országaiban, a keleti 
kompánia azt is a keletre vitte. 1672. máj. 16-án már maga az udvari 
kamara is panaszkodik, hogy egy idő óta nincs arany pénz ö felsége birodal-
mában. Ami volt, az Magyarországon át Törökországba vándorolt. Emiatt 
a keleti kompánia igazgatóit nógatja, hogy az arany pénzt tartsák vissza, 
mert még nagy zavarok támadhatnak itthon. 4) 

Eközben másféle panaszok is merültek fel a kompánia ellen.5) 
Azok, mik a magyar országgyűléseken hangzottak el, eléggé ismeretesek. 

-) Köz. p .m. levélt. Iloflinanz, Roichs-Expodition. lit vaunak az ez ügyre vonat-
kozó akták. 

2) U. ott. Oesterr. Gedenkbuch. 1557. 
8) U. ott. 14,087. fase. Reichs-Expedition. 
4) U. ott. Hoffinanz 13,827. fase. 1672. máj. 16. 
fi) U. ott. Hoffmanz 14,019. fasc.-ban van felemlitve Kunitz Kristóf volt török-

országi császári rezidens memoriáléja, melyben a keleti kompániát s főleg igazgatóját, 
Trianglt leleplezi. 
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A hadi tanács azt kifogásolta, hogy a társulat gyanús embereket küld 
Törökországba. 1674-ben meg azzal vádolták a kompániát, hogy francia 
politikai leveleket közvetít Budára ! *) Hogy a dögvész behozatalát is a 
társulatnak rótták fel, mutatja, hogy a hangulat nem a legkedvezőbb 
volt működése iránt. Különösen nagy volt a neheztelés a bécsi keres-
kedők részéről, mert a társulat monopóliumszerüleg űzte a keleti keres-
kedést, s igy akik azelőtt ebből éltek, kenyerüket vesztették. 

A legtöbb gyűlölet természetesen az alapitóra Becherre szállott. 
Hogy az efféléktől, főleg pedig hogy Sinzendorf üldözéseitől meneküljön, 
1676-ban véglegesen elhagyta Bécset. Egvideig Hollandiában, majd Ang-
iiában húzta meg magát. Sinzendorf messzemenő összeköttetéseivel azon-
ban még itt is igyekezett nyugalmát megzavarni. Szerencsére 1679-ben 
az ö gyalázatos bukása is bekövetkezett. Élete megkeseritőjének, tervei 
és alkotásai megrontójának becstelen bukására még egyszer föllélegzett 
Becher. Nem kellett már üldözésektől tartania, s újra teljesen a mun-
kának szentelhette minden idejét. Ausztriába azonban többé nem jött 
s tehetségeit másutt igyekezett érvényesíteni. 

Az általa megindított mozgalom azonban nem aludt ei. A Hollan-
diával, Angliával és a kelettel űzendő kereskedés évről-évre kisértett. 
Vállalkozó is akadt; a szomorú pénzügyi és politikai viszonyok miatt 
azonban egy vállalat sem vergődhetett zöld ágra. 

Sinzendorf gróf bukásával az udvari kamarában nem sok változás 
történt. A rendszer maradt a régi. Tehetetlenség, tudatlanság, s 
örökös huza-vonás uralkodott ott azontúl is. Az ügyek tárgyalása a tömér-
dek kommissió kiküldése miatt szinte a végtelenig nyúlt, s mire dön-
tésre került a dolog, rég idejét multa. Baj volt az is, hogy a kamarában 
nem volt kereskedelemhez értő szakember. Az egy Aichpüchl konyitott 
valamit hozzá, de ez meg örökösen utazott és bizottsági jelentéseket, 
irt. Pedig ez időbenjtetlekre s nem jelentésekre lett volna szükség. A kincstár 
állapota ugyanis napról-napra zavartabb lön, s a kereskedelem teljesen 
pangott. A törökkel folytatott szerencsés háború, Bécs fölmentése, Buda 
visszafoglalása, egvidőre elterelte ugyan a közfigyelmet az általános pan-
gásról, de a kilencz renes években megint, mind sűrűbben, mind merészebben 
hangzottak a panaszok a meglevő állapotok ellen. 

1690-ben végre az udvari kamara is megmozdult. A bécsi keres-
kedők még 1686-ban folyamodtak ö felségéhez, hogy a teljesen tönkre-
ment magyarországi kereskedelmet („zu Boden liegenden Commercium in 
Hangarn") okos intézkedésekkel keltsék uj életre, mert egyedül a keres-

9 U. ott. Hoffinanz 13,832. fase. 1674. Ugyanitt van a. társulat igazgatóinak 
mentegetőző levele, febr. 15-éről keltezve. 



kedés segíthet még a teljesen enervált országon ; aztán meg az ő lételük 
és gyarapodásuk is ettől függ. Mondanunk sem kell, hogy az udvari 
kamarának első dolga volt egy bizottság kiküldése. Aichpüchl uram és a 
bécsi fővámos hosszasan tanakodtak a bécsi kereskedőkkel a teendők 
felől. A magyar kamarákat nem kérdezték meg ez ügyben, jóllehet kizá-
rólag Magyarország kereskedéséről volt szó. 

Négy évi bölcs tanácskozás után végre odáig jutott a dolog, hogy 
Lipót tanácsosai dönthettek az elibük terjesztett javaslat ügyében. 1690. 
junius első napjaiban Laxenburgban, a király jelenlétében folyt a vita 
Magyarország kereskedelméről. Jelen voltak Schwarzenberg herczeg, 
Königsegg, Harrach, Dietrichstein, Waldstein, Weissenwolf, Mansfeldt, 
Strattmann, Stubenberg, Spinola, Hallweil, Ursini, Rosenberg stb. grófok. 
E német föuri testület mindenben helyesnek találta az elébe terjesztett javas-
latokat, s Lipót is ráirta a piacet szót.1) A javaslatok szerint : egy csá-
szári pátenssel akarták Magyarország kereskedelmét uj életre kelteni ! 

A 12 pontból álló pátens szerint ezentúl minden évben két országos 
vásárt fognak Pesten tartani ; az egyik Jubilate vasárnapon kezdődik, 
a másik Lipót napja után. Minegyik vásár két-két hétig tart. A vásá-
rokat, a czigányokon kivül, minden bel- és külföldi kereskedő látogat-
hatja. A külföldről és az örökös tartományokból szállítandó áruk után 
Bécsben kell a vámot megfizetni. Aki itt a vámot megfizette, annak 
Magyarországban a har minez adóknak kétharmadát elengedik ! Ugyanilyen 
engedményben részesülnek azok is, akik nem Pestre, hanem Belgrád 
felé szállítják áruikat !2) Ez az ujitás uem az első és nem is az utolsó 
volt. Hogy a bécsi fővám jövedelmét szaporítsák, s arra csalják a Magyar-
országba törekvő kereskedőket, mindenféle kedvezményekben részesí-
tették. Magyarország azonban elesett igy a határvám és a rendes har-
minczadjövedeleintől ! A transito-kereskedésből meg semmi baszna sem 
volt; mert a Bécsben fizetett vámon kivül a transito-áruk után, itt mái-
mit sem kellett fizetni. 

Miután a pátens elkészült, s Lipót aláirta, a magyar kamarákat is 
értesítették felőle. A pozsonyi kamara, csak most vévén róla tudomást, 
élesen kikelt a harminczad csökkentése miatt. Amúgy is oly csekély már 
a jövedelme — irja — hogy ezen ujitás által egész exisztentiáját veszé-
lyeztetve látja. Kérve kéri azért az udvari kamarát, álljon el ettől a 
javaslattól. 

Az udvari kamara azzal felelt, hogy a dolgon már nem lehet vál-

•) U. ott. Hungarica 14,674. fase. 1690. jún. 5. Referat die Aufrichtung zweyer 
Jahr-Märkt zu Pest und Stabilierung des Commercii in Hungarn betreffend. In 
audientia Laxenburg. 

2) Ez a patens 1690. jún. 26-án jelent meg latin és német nyelven. 
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toztatni: mivel ő felsége a vámtanácskozások alkalmával az osztrák ren-
deknek megigérte, hogy a magyar harminczadokat csökkenteni fogja ! 
Különben is a veszteség csak látszólagos, mivel a nagy forgalom helyre 
fogja ütni a harminczad leszállításából várható kárt. így kell ennek lennie, 
mivel a bécsi vám jóval nagyobb annál, mint amit a morva kereskedők 
fizetnek Magyarországban. -1) 

Hogy a magyar kamara véleményének kikérése csupán üres formaiság 
volt, mutatja az a körülmény, hogy az udvari kamara junius 26-án hat 
évi időtartamra már ki is hirdettette a 12 pontból álló pátenst. Sze-
rencse, hogy amily keveset nyert a bécsi fővám e pátens kihirdetésével, 
ép oly keveset veszítettek a magyar harminczadok ! Ott, hol a biztos 
kereskedés semmiféle alapkelléke nem volt meg, nem lehetett egy sze-
rény pátenslevéllel virágzó kereskedelmet teremteni! 

Az udvari kamara azonban, a helyett hogy először a kereskedés 
akadályait megszüntette vagy legalább kevesbítette volna, folyton ujabb 
vállalatok ajánlataival foglalkozott. Különösen szivesen vette az olya-
nokat, a melyekből haszon volt várható, vagy a melyeknek révén nagyobb 
kölcsönre tehetett szert. Ilyen esetekben a legmesszebb menő engedmé-
nyektől sem riadt vissza ! Így jött létre egy csomó monopólium, melyek 
az amúgy is megfogyott kereskedők számát még jobban megapasztották. 
Ezeken kivül, a XVII. század utolsó évtizedében : még negyvennégy 
különféle kereskedelmi projectum, vállalat és ajánlkozás került az udvari 
kamara elé. 2) A legtöbb ezek közül csak tervezetnek maradt. A kamara 
ngyanis, régi jó szokása szerint csak évek múlva intézte el szokat ; akkor, 
midőn már azokat nem is lehetett volna életbe léptetni. Pedig a negyvennégy 
ajánlat között több fontos, országos érdekű és életrevaló eszme volt. 
Hogy többet ne emlilsünk, ilyen volt : a Törökországgal kötendő 
kereskedelmi szerződés kérdése ; a raguzai kikötő megszerzése ; Marsigli 
jelentése ugyanezen ügyben; Heems projectuma (1692) a levantei keres-
kedelemnek Magyarországon át való irányítása dolgában ; Mommars 
ajánlata ugyanezen ügyben stb. 

Ilyen volt a hollandiai generalstatusok amaz ajánlata is, hogy keleti 
kereskedelmüket ezentúl nem a tengeren, hanem Magyarországon és az örökös 
tartományokon át fogják űzni. Ez az egy, hosszas tárgyalások után odáig 
jutott, hogy 1692-ben megkötötték a szerződést. Az angoloknak hasonló 
ajánlata már nem volt ilyen szerencsés. A bécsi angol követ, Straltmann 
kanczellárral kezdte meg ez ügyben a tárgyalást. Majd az udvari kamara 
nevében: Aichpüchl, Caraffa gr. és Portenfeldt folytatták.3) 1694. tavaszán 

1) Köz. p. m. levélt. Hungarica 14,674. fase. 
2) U. ott. Hoffínanz 14,019. fasciculusa sorolja fel ezeket. 
8) U. ott. Hungarica 14,703. fase. 
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Hoffmann londoni császári követ is beleszólt a dologba, s melegen 
ajánlotta az angolokat. A Kan for dey-Compagnie — úgymond — a ten-
geren nem közlekedhetik, tehát Lipót országain át, a szárazon akarja 
folytatni a kereskedést. A törökkel folyó háború nem képezhet akadályt, 
mivel Anglia és Holland a semleges árukkal szabadon kereskedhetnek. 
Nem lehet ezt az angoloktól megtagadni, mivel ö felsége a hollandoknak 
már két év előtt megengedte ! De különben is, ez az átmenő kereskedés 
hasznos lesz ö felsége országaira, mert az angolok béke idején is foly-
tatni akarják. Ha az állam jóléte a virágzó kereskedelemtől, a jó pénztől 
és a rendes „policei"-től függ, ugy ez a vállalkozás az államnak csak elő-
nyére szolgálhat ; mivel mind a három föltételt előmozdítja. *) 

Hosszas tanakodás után végre odáig jutottak, hogy megállapították 
a követendő utak irányát. Eszerint a Rajnán és Neckaron át Heillbronnig 
vizén, onnét Ulmig szárazon hoznák az árukat. Ulmtól kezdve a Dunán 
hajóznának lefelé. A másik ut Hamburgból vezetne az Elbán Leitmeritzig, 
onnét Morván át Budweisig, aztán a szárazon Linczig, illetve a Dunáig. 
A harmadik irány a Balti tengertől indulna Dantzig felé, majd az Oderán 
át Sziléziába, onnét pedig Bécsbe. Az útirány megszabásánál azt is kikö-
tötték, hogy az ónnal való kereskedést még transito sem engedik meg; 
mert különben a hazai ón elvesztené piaczát. 

Mig a kiküldött bizottság imigy hónapokon át tanakodott, azalatt 
a viszonyok teljesen megváltoztak. S mire a projectum nagy nehezen 
elkészült, addigra az angolok is mást gondoltak s lemondtak eredeti 
tervükről. Csak 1701-ben indultak meg újra a tárgyalások; számbavehető 
eredményre azonban ezek sem vezettek. 

I I . 

Sedgewick Zakariás vállalata. 

Az 1699-ben kötött török béke kereskedelmi téren ujabb mozgal-
makat keltett. A karloviczi békekötésben a kereskedelmi ügyeket nem 
intézték el, hanem e fölötte fontos kérdés megvitatását és végleges eldön-
tését egy külön „partiadaris commercii tractatus"-ra bizták. Mivel maga 
Lipót is kijelentette, hogy egész Európában a keleti kereskedés a leg-
fontosabb és az ö „essentiale intentio"-ja: e kereskedés berendezése, ter-
mészetes, hogy nagy apparatussal készültek a tractatushoz. Az 1699-ben 
Törökországba indult követség terjedelmes utasítást kapott, milyen irány-
ban folytassa a törökökkel a kereskedelmi tárgyalásokat. E követségen 
kivül, külön bizottság utazóit török földre, hogy ott, a kereskedelmi viszo-
nyokat és a kikötőket tanulmányozza. Mivel a spanyol örökösödési háború 

i) U. ott. Hoffmann londoni rezidens levele 1094. ápr. 23. 

Uazilaságtürtcnelmi Szemle 1899. 2 5 
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már a küszöbön állott, s mivel előre lehetett látni, hogy e háború a 
középtengeri hajózást és kereskedést nagyban fogja akadályozni, e keres-
kedelmi szerződés megkötése, roppant fontos volt Lipót országaira 
nézve. De hát ez nem ment oly könnyen, mint hitték. Sok állam 
érdeke, egész csomó régi privilégiumokkal elhalmazott kompánia léte 
függött e szerződéstől. S természetes, hogy mindegyik minden követ 
megmozdított a maga érdekében. Évek multak, s a várva-várt szerződés 
még sem jött létre. A kamara meg ezalatt — minden pillanatban várván 
a végleges döntést, — nyakra-főre osztogatta a török területre induló 
kereskedőknek az engedélyt. Ezek a szegény emberek aztán áruikkal 
együtt, több mint harmincz hónapig Belgrádban voltak kénytelenek vesz-
tegelni, mivel a belgrádi basa a kereskedelmi szerződés megkötése előtt 
nem bocsátotta őket tovább. 

Azok között, kik a kedvező politikai helyzetet jól felfogván, a kelet 
és nyugat közt nagyobb kereskedelmi vállalatba bocsátkoztak, mint kez-
deményező áll Sedgewick Zakariás. Angliából szakadt Konstantinápolyba, 
s ott mint jóhirű örmény kereskedő, nagy vagyonra tett szert. Jól ismerte 
Magyarországot, — s mint maga irja — a hosszú török háború idején 
angol szöveteket szállított Hamburgon, Boroszlón, felső Magyarországon 
és Oláhországon át Perzsiába, s ezen a réven ő felsége vámjainak nagy 
összegeket fizetett. Sok nyelvet tudott, ismerte a kereskedés minden 
csinját-binját, s tisztában volt a levantei kompániák kereskedelmi poli-
tikájával. S amit első sorban kellett volna emlitenünk, fölötte tisztes-
séges, jó hírnevére sokat adó ember volt. „Ez a becsületes férfiú — 
irja róla a sziléziai kamara alelnöke — nem azok közül való, akik fényes 
projectumokat csinálnak, arany hegyeket ígérnek és semmit sem vál-
tanak be; amit ő igér, azt he is váltja; kérlelhetlenül tör kitűzött czélja 
felé és semmiféle pénzáldozattól nem riad vissza." 2) Ilyen ember lévén 
Sedgewick, nem kell csodálnunk, hogy nagy összeköttetésekkel is dicse-
kedhetett. Az angol államférfiak között ép ugy megvoltak jó emberei, 
mint a törökök között. 

Mikor a török béketárgyalások megkezdődtek, Sedgewick elhatá-
rozta, hogy tekintettel a „convoy speesen" nagyságára, eddigi szárazföldi 
kereskedését a tengeren fogja folytatni. Az örökös tartományok kama-
ráinak kérelmére és vámelengedési Ígéreteire azonban, elállt ezen 
tervétől. Bécsbe jött, s ott megegyezett a kamarával a Perzsia és Anglia 
között űzendő transito-kereskedés dolgában. 1699. márcz. 11-én kiállí-
tották számára a császári privilégiumot.3) 

1) U. ott. Hungarica fase. 14,761. Ersuchung an lobi. Ilofkriegsrath. 
2) U. ott. Hung. fase. 14,753. 1702. aug. 13. Neidhard báró, a sziléziai kamara 

alelnöke az udvari kamara elnökéhez. 
a) Magát a privilégiumot közölte a Gazdaságtörténelmi Szemle 1897. évf. 305 1. 
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A 13 pontból álló kiváltságlevél szerint Sedgewick társulata 
Angliából Perzsiába szöveteket, onnét pedig nyers selymet szállít-
hatott. A vállalat útiránya a következő volt: az Elbán és Moldván 
(vizén) Bécsbe, onnét a Dunán Budára, majd Erdélybe s Oláhországon 
át Perzsiába. A birodalomba Leitmeritznél jöttek be és Magyarországot 
Brassónál hagyták el. A behozott és kivitt árukat Bécsben vizsgálták 
meg, s ott fizették le a transito-illetéket. Egy bál posztó vagy szövetért, 
mely öt egész és 10 fél „stuck"-ot tartalmazott, 10 német forintot 
fizettek; egy bál (száz fontnyi) selyem után szintén 10 forint járt. 
Ezenkívül sehol semmit se kellett fizetniük. Az ólmozott bálokat 
sehol se volt szabad felnyitniok és eladniok ; azaz csak „all' ingrosso" 
kereskedhettek Lipót országain belül. Ez utóbbi esetben azonban nem 
a transito illetéket, hanem a rendes vcctigalt kellett megfizetniük. Baktára-
kat csak Bécsben, Budán, Prágában, Brassóban és Kolozsvárt tarthattak. 
Azon áruk után, melyeket a magyarországi raktárakban helyeztek el, 
már a bejövetnél vagyis Brassóban meg kellett az illetéket fizetniök. 
A privilégium szerint a társulat tagjai mindama jogokat élvezik, melyek-
kel az ország polgárai élnek ; s az összes politikai és katonai hatóságok 
védelmét igénybe vehetik. Ö felsége nem fogja tűrni, hogy bárki részé-
ről kárt szenvedjenek. Viszont ök is kötelesek társaikat időről-időre az 
udvari kamarának bejelenteni, s az ország alattvalóit — ha akadnának — 
társulatukba bevenni. 

E pátenslevél kiadása után egy hétre, 1699. márc. 18-án Lipót 
kihirdette az uj társulatnak tíz évre adott privilégiumát összes országai-
ban. Ezzel a társulat megkezdte működését. Az üzlet nagyban folyt, 
úgyhogy a magyarországi raktárak elégteleneknek bizonyultak. 1699. jun. 
17-én Sedgewick már a királyhoz folyamodik, hogy Budán a viziváros-
ban olyan házat és raktárt építhessen, mint amilyen neki Brassóban 
van. Az angol szövetek és a perzsa selyem elhelyezésére kellene az. *) 

Hogy az üzlet akadálytalanul folyjon, az udvari kamara Sedgewick 
érdekében átírt a hadi tanácshoz, a magyar udv. kanczelláriához, aztán 
az erdélyi kincslartóhoz Aporhoz is, hogy tőlük telhetőleg támogassák 
e hasznos vállalatot. Sajnos ! ez a szükséges támogatás teljesen el-
maradt. Alighogy Sedgewick megkezdte a szövetek szállítását, máris 
egy csomó taksával nyomorították meg. S a különféle taksa-kicsikarás, az 
udvari kamara szerint a magyar kanczellária előzetes tudomásával 
történt !B4) De nemcsak Magyarországon, hanem az örökös tartomá-

' ) Köz. p. m. levélt. Hoffinanz 13,913. fase. 
M) U. ott. Hungarica 14,753. fase. 1702. szept. 27. Ersuchung an die königl. 

hungr. Hofkanzlei. „Infructuosam extitisse Camcrae Majestatis Aulieae in bonum 
Regni Hungáriáé factam interpositionem, et non absque admiratione apud eandem 

25* 
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mányokban is meggyült a bajuk Sedgewickéknek. A vámszedők min-
denütt nyomukban voltak, s mitsem törődvén a császári pátenssel, 
kérlelhetetlenül megvették rajtuk a vámot. Megesett az is, hogy miután 
Csehországban lefizették a teljes transito-illetéket, a bécsi fővám appal-
dátorai újra megvették rajtuk.J) 

E közben még nagyobb baj is történt. Látván az Orientalische 
Compagnie, meg a hamburgi, hogy Sedgewickben erős versenytársuk 
támadt, olyan lármát csaptak Londonban, hogy a parlament kénytelen 
volt őt a keleti áruknak Angliába szállításától eltiltani. Ugyanekkor 
Brémában levő nagy raktárait is fel kellett oszlatnia.2) 

Ezek a váratlan fordulatok nem hozták zavarba Sedgewicket. Sokszor 
megfordulván Budán, megismerte a b u d a i és s z e g s z á r di vörös 
b o r o k kitűnő tulajdonságait. Ugy Budán, mint Szegszárdon a betelepült 
ráczok már a török hódoltság idején is termeltek vörös bort, de nagyobb 
arányokban csak a török kiűzése után művelték a szőllőket. Nem csaló-
dunk, ha azt hiszszük, hogy a betelepült ráczok, albánok a és Scutari 
vidékéről jött lakók honosították meg mindkét helyen ama szőllőfajokat, 
melyekből a XVII. század végén ismertté lett budai és szegszárdi vörös-
borokat sajtolták.3) Sedgewick meg lévén győződve, hogy e kitűnő 
borok a franczia vörös borokkal kiállják a versenyt, elhatározta, hogy 
perzsa selyem helyett budai vörös borokat szállít Londonba, s vissza-
jövet angol szövetekkel rakja meg alkalmatosságait. Az udvari kamara 
nemcsak hogy beléegyezett e tervbe, hanem vám- és harminczadmen-

exposuit vinorum Hungaricorum quaestor itle Anglicus Zacharias Sedgewick, ubi 
patentibus ipsi administrandis plus taxae impositum est, quam fortassis exinde 
emolumenti ab ipso sperandum sit." Majd azt ajánlja a kanezellariának, hogy szelíden 
bánjon az ilyen emberrel, a ki előtt tárva van az egész oczeán s ne engedje őt 
mindenféle teherrel nyomorgatni, a mi most, a kanczellária előzetes tudomásával 
(cum praescitu hu jus Cancellariae) történt. Végül a következő érdekes sorokkal 
fejezi be átiratát : „Regnumque Hungáriáé hoc, destitutum benefìcio in tanta rerum 
omnium abundantia, continua semper egestate prematur, quod quibuscunque aliis 
regnis saepe summa sterilitate laborantibusque et sola commerciorum frequentia 
fructiferis et florescentibus tantum praeemineret, quantum in comperto est, libera-
lissimam naturam, quasi sine exemplo in ejusdem circumstantiam omnem excogita-
bilem fertilitatem depromsisse, materiamque talem struxisse, cui forma vel medi-
ocris inducta, stuporem orbis excitaret" ! 

1) U. ott. Hoffinanz 13,941. fase. Sedgewick a miatt is panaszkodott, hogy 
Bécsben ok nélkül, privilégiuma ellenére, visszatartják őt, ami kereskedésének nagy 
kárára van. Ha a vámosok — irja — ennyire szemtelenkednek, e szép vállalat az 
összes örményekével együtt már születése után kimúlik. Az esztergomi várparancsnok 
is 50 frtot vett ra j ta I Pedig előmutatta privilégiumát, meg a haditanács pátensét I 

2) Neidhard báró jelentése Boroszlóból 1702. aug. 13. Ugyanott Sedgewick 
levele az udvari kamarához. 

3) Addig csak a b u d a i f e h é r b o r volt ismeretes. 
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te.sséget is biztosított számára. Hinni azonban senki se hitte, hogy 
Sedgewick vállalkozása sikerüljön. Nehogy tehát Sedgewick máshova szál-
lítsa a borokat, az udvari kamara óvadék gyanánt jelentékeny összeget 
vett tôle, s 1700. október havában tudatta a londoni császári követ-
tel, hogy Sedgewicknek 1000 csöbör budai bort kell Londonba szállí-
tania. Vigyázzon reá, mert erős a gyanú, hogy másutt fogja eladni.2) 

A gyanú nem vált be. Sedgewick boraival együtt sok nehézség 
után szerencsésen megérkezett Londonba. Alig azonban, bogy hire ment 
a dolognak, mintegy ötven franczia borkereskedő valóságos összeesküvést 
hozott ellene létre ! Először is mint franczia borokat lefoglaltatták összes 
szállítmányát, azután pedig öt magát eizáratták. Sedgewick ugyan elő-
mutatta császári útleveleit, de nem hittek azoknak. Végre Hoffmann 
császári rezidens és Wratislaw gróf rendkivüli követ szólaltak föl 
mellette, s bebizonyították, hogy Sedgewick nem franczia, hanem magyar 
borokat hozott Londonba.2) Erre meg a franczia és angol borkereskedők 
tiltakoztak ez ellen, mivelhogy egy régebbi parlamenti határozat alapján : 
Hamburgból másféle mint rajnai borokat nem volt szabad Angliába hozni. 
A dolog a parlament elé került, s ott heves viták folytak a budai bor 
miatt, mivel nem kevesebb, mint százhetvennyolcz tiltakozó emlékiratot 
nyújtottak be az érdekeltek a magyar borszállítás ellen.3) Az angol 
lapok, főleg a Gazette de Londres, aztán a hollandi és franczia újságok 
hosszú czikkekben tárgyalták Sedgewick dolgát, s a budai vörös bornak 
akaratlanul is európai hírnevet szereztek. E közben Sedgewick is hatal-
mas pártfogóra akadt mylord Nottingham angol államtitkár személyében, 
aki cselfogásokkal ugyan, de oly ügyesen védte öt, hogy borait vissza-
kapta, s a parlament kimondá, hogy a Hamburgból való szállítási tilalom 
nem vonatkozhatik a magyar borokra, minthogy Magyarországot csakis e 
végzés után foglalták vissza a töröktől. Ugyanekkor Sedgewick, az állam-
titkár ajánlására a parlamenttől „ach-ot kapott, a mely szerint ezentúl 
szabadon szállíthat Londonba magyar borokat. 4) 

Sedgewick erre eladta borait s 42 bál angol szövetet vásárolt a 
befolyt jövedelemből, készpénzt ugyanis Angolországból nem volt szabad 
kivinnie senkinek. Ezután Magyarország felé tartott azzal a szándék-
kal, hogy még nagyobb szállitmány vörös bort indit majd útnak Angliába. 

1) Köz. p. m. levélt. Hoffinanz 13,918. fase. 1700. okt. 22. „An kais. Secreta-
rium und Residenten in London, Herrn Hoffmann. 

2) Bécsi es. és kir. házi, udvari és állami levéltár : Hoffmann levelei I. Lipóthoz. 
3) Köz. p. m. levélt. Sedgewick levele : Monseigneur Le Baron de Neidhardt 

Vice President de la Chambre Silesique. A Londres ce 18/28 Juilet 1701. 
4) U. ott. Hungarica 14,753. fase. Az udvari kamara a magyarhoz : „se obtenta 

a parlamento licentia haec vina in Angliám transporlandi" Sedgewick Neidhardthoz 
irt levelében is felemliti. 



3 6 4 . 

A jég tehát meg volt törve ; Scdgewicknek sikerült a tömérdek 
akadályt legyőznie. A franczia borkereskedőkkel folytatott küzdelme, 
meg a nagy urak támogatásának megszerzése ugyan sok ezer forintjába 
került, s igy haszonról természetesen szó sem lehetett.x) De legalább 
ezentúl nyitva állott előtte az ut Angliába, s becsülettel megtette azt, a 
mit az udvari kamarának igért. Most már csak ettől a kormányszéktől 
függött, hogy a vámok és harminczadok mérséklésével lehetővé tegye 
e kereskedés megszilárdítását, ami annál kívánatosabb volt, mivel a 
spanyol örökösödési háborúban Ausztria Angliához csatlakozván, 
területéről a franczia borokat kitiltotta. 

Az udvari kamara látván, hogy Sedgewick helyt áll magáért, nem 
is tagadta meg tőle támogatását. Azt ugyan nem teljesítette, a mit Sed-
gewick kért, hogyt. i. hat évre kizárólagos jog adassék neki borkivitelre 
Angliába, hanem e helyett egy évre fölmentette őt a harminczadok és 
vámok kétharmadától.2) Azonkivül megkérte a magyar kanczelláriát, 
hogy a kiállítandó pátensek után ne vessen ki nagy taksát, különben a 
szép jövővel kecsegtető vállalat, mindjárt a kezdetnél tönkre megy. 
A hadi tanácsot meg arra kérte, hogy „Schutz-Patent"-et állitson ki 
Sedgewick részére, s katonai karhatalmat biztosítson számára Magyar-
országon. 

Ugyanekkor a b u d a i s z ő l l ő k iránt is érdeklődni kezdett. 
1701. augusztus 24-én már szigorú rendeletet küldött a budai kamarai 
administratiónak, meghagyván, hogy a budai szőllőkre kiváló gondot 
fordítson, mert Sedgewick vállalata idővel kimondhatatlan hasznára lesz 
az örökös tartományoknak. Különös gondot forditson arra, hogy a v ö r ö s 
b o r t ne keverjék össze a fejérrel ; minden fajtát külön szüreteljenek ; lelki-
ismeretesen, őszintén s minden hamisítástól menten kezeljék, hogy meg-
alapított jó hirneve gyarapodjék.3) Hogy pedig a hollandok is meg-
ismerjék e kitűnő borokat, hordókban, császári útlevéllel számos fajtát 
küldetett Hollandiába és Dániába. 

Sedgewick vállalata, meg az ő előtte végbement kisérletek meg-
győzték az udvari kamarát is, hogy a meglévő állapotok mellett : a keres-
kedelem felvirágoztatása, a magyar termékek versenyképessége lehe-

') Ő maga ir ja ezt. A kamara e miatt azonnal kiutalványoztatta cautióját. 
2) Köz. p. m. levélt. Hung. 14,753. fase. 1702. szept. 4. Ugyanazon napi kelettel 

a privilégium, az útlevél egy évre és az átirat a magyar kamarához. Az udvari 
kamara a kiváltságlevélben kimondja, hogy mint „Erheber dieses Commercii" minden 
angol kereskedővel szemben, a ki eme borkereskedésre adja magát, előnyben részesül, 
s az egy óv lejártával ú j ra kérheti a vámok kétharmadának elengedését. 

3) U. ott. Hungarica fase. 14,746. 1701. aug. 24. Ugyanitt ismerteti az udvari 
kamara Sedgewicket s vállalatát és azt ir ja róla, megérdemli, hogy igaz s jó bort 
kapjon a budaiaktól, 
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tetlen. A száraz és vizi vámok, a harminczadok burjánként elszapo-
rodtak ; a katonai parancsnokok kérlelhetlenül követelték a maguk 
regalia-it. Hiába adta ki az udvari kamara, a kezdet nehézségeire való 
tekintetből a szabad útleveleket, a hadi tanács meg a Schutz Patent-éket, 
a mint Sedgewick példája is mutatta, semmibe sem vették azokat. 
A bajon segiteni kellett; s ha valamikor ugy most volt itt az ideje a 
gyökeres reformoknak. A török kereskedelmi szerződések készülőben 
voltak. XVI. Lajos háborúi miatt, a földközi tengeren folyt levantei 
kereskedés akadályoztatván, Anglia, Hollandia és Dánia szárazföldi utat 
akartak maguknak biztosítani ; s mind a bárom állam Magyarországot 
szemelte ki átmeneti kereskedelme központjának. S mivel a franczia 
bor és gabona a szövetséges államok területéről kiszorult, Magyarország 
volt hivatva, hogy helyébe lépjen. Szép és nagy feladat várt tehát az 
udvari kamarára. Sajnos ! tehetetlenségével, örökös kapkodásával és 
huzavonáival nem volt képes ilyen messze kiható feladatot megvalósí-
tani. Egyetlen mentségeül Magyarország és az örökös tartományok vég-
kimerülése és kuszált viszonyai szolgálhatnak, melyek ugy nálunk, mint 
odaát magukban hordták már a forradalom csiráit. 

A mi keveset az udvari kamara a kereskedelem utainak egyen-
getésére tett, holmi tanácskozási jegyzökönyvekből, rendeletekből és 
tapogatódzásokból állott. Az 1699. év őszén például kiküldvén kebeléből 
a „deputata secretior commissio cameralis"-t, ez felszólította a pozsonyi 
kamarát, a budai és szepesi kamarai adminisztratiókat meg az „officina 
rationaria"-t (számvevőszéket), adnák be Írásban, miként lehetne Magyar-
ország tönkrement kereskedelmét uj életre kelteni, mik e kereskedés 
akadályai s mi módon lehetne azokat megszüntetni?1) 

A megkérdezettek hi ven s okosan megfeleltek a fölvetett kérdésekre. Mind 
a négy testület teljesen ugyanazon akadályokat sorolja fel, azaz a katonai 
parancsnokok fosztogatásait, a hadi tisztviselők csempész kereskedését, 
az utak bizonytalanságát, a harminczadok és vámok nagyságát és soka-
ságát s végül a pénz rosszaságát.2) Ez akadályok közül a harminczadok 
elfajulásának és a pénz rosszaságának, sőt részben a katonai regaliák 
behozatalának is az udvari kamara volt szerzője. Illő lett volna tehát, 
hogy ö gondoskodjék megszüntetésökről. Ismervén azonban a kamara 

' ) U. ott. Hungarica 14,732. fase. 1699. aug. 22. „Mivel Magyarország kereske-
delmét — irja — méltó virágzásra óhaj t ja emelni s a sok szenvedésért kárpótolni, 
a titkos bizottság tárgyalás alá vette e kérdést s azt találta, hogy a vámok és harmin-
czadok sokasága a legfőbb baj. Ugyanazon áruért a vámot ós harminczadot többször 
is behajtják. Szabadságot és könnyűséget kell a kereskedelem számára teremteni." 

2) Országos levéltár. A kamarai iratok között van mind a négy jelentés. 
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tevékenységét, a bajok gyors orvoslását alig lehetett várni. Ugy látszik 
megelégedett a beérkezett jelentésekkel, s hagyta az ügyet pihenni. 

Mások sürgetésére azonban, három évvel később ismét napi-
rendre tűzte e kérdést. Ez alkalommal már nem a magyar kamarákat, 
hanem Caraffa grófot szólitotta fel (1702. szept. 24.) egy, a „cultura com-
merciiu érdekében való javaslat (systhema) kidolgozására. A fiscus érdeke, 
meg a királyságé is — irja — a kereskedelem emelése. Ez pedig 
első sorban a harminczadok rendezésétől függ. Ha ezeket és a vámo-
kat mérsékelni sikerül, az ország kiemelkedik eddigi gyászos állapotá-
ból, virágozni s gyarapodni fog ! A javaslat kidolgozásában irányadóul 
kimondja a kamara, hogy az ország belsejében minden harminczadot 
meg kell szüntetni. Harminczad csak a határokon legyen, s ott is csupán 
a kiviteli és beviteli áruk után szedendő. Caraffa döntse el, vájjon a 
szlavóniai részek Magyarország határain kivül esőknek tekintendők-e, 
avagy egy területnek veendők ? 

Egy év mult el Caraffa megbizása óta, mikor a cselekvésben a 
kamara egy lépéssel ismét előbbre ment. 1703-ban ugyanis tabellákat 
küldött a harminczadosokhoz, elrendelte valamennyi harminczad össze-
írását, tájékoztató alapul ama nagy tervezet keresztülvitelére. Ugyan-
ekkor tanácsot kért a pozsonyi kamarától, miként lehetne az Ausztria, 
Erdély és Törökország felé vezető u t a k a t a kereskedésre nézve 
alkalmasokká tenni.2) 

Ilyen hihetetlen lassúsággal haladván az udvari kamara a cselek-
vésben, az évekig húzódó kérdezősködés és tanácskozás teljesen kárba 
veszett. A Rákóczy-féle felkelés ugyanis jó időre fölmentette öt a további 
teendőktől. S ne gondoljuk, hogy csak a magyar ügyekben tanúsított 
ekkora élhetetlenséget és lustaságot. Az örökös tartományok érdekei is csak 
ilyen elbánásban részesültek. Hogy többet ne említsünk, ez időben újra 
kisértett a Duna és Odera összekötésének terve. Évek óta készen 
hevertek ugyan az erre vonatkozó tervek és számadások, de a ki-
vitelre nézve mi sem történt. Most, hogy a levantei kereskedelmet szá-
razon át Hamburg felé akarták terelni, újra fölmerült e vizi ut kérdése. 
Vogemont Ferencz földmérő ugyanis nagyszabású tervet készített a Duná-

9 Köz. p. m. levélt. Hungarica 14,753. fase. 1702. szept. 24. „Commissions-
Decret an kais. Hofkammer-Rath Herrn Grafen von Caraffa." Ugyanezt az utasí tást 
kapták Volkra, Löwenburg, Palm és Olbern tanácsosok. 

2) Országos levéltár: kamarai iratok. 1703. márez. 2. Mint jellemző esetet fel-
említjük, hogy a midőn az udvari kamara javában tanácskozott a harminczadok és 
vámok csökkentése ügyében, Lipót a magyar marhabőr vámját darabonkint 45 krral 
emelte és számos áruezikket kitiltott az örökös tartományokból. Az erre vonatkozó 
pátens 1702. júl, 3-án jelent meg. (Hofíinanz 13,931, fase.) 
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nak és Oderának összekapcsolására a Morva és Leczwa, meg egy 
csatorna segítségével. A szép és praktikus tervezet még Lipót tetszését 
is megnyerte, s 1699. szept. 22-én meghagyta az udvari kamarának, 
hogy lépjen érintkezésbe Vogemontnal és készítse el a költségvetést.1) 
Az udvari kamara legelőször is azt sütötte ki e fontos ügyben, hogy tagjai 
között egy sincs, aki ilyesmihez konyítana. Október 22-én tehát Hoff-
mann Miksa vizimérnököt bocsátották rendelkezésére.2) Erre aztán meg 
is esett néhány bizottság kiküldése — a mi majdnem egyértelmű volt 
a kérdés örök elaltatásával. 

(Folytatása következik.) 

') Köz. p. m. levélt. Hoffinanz, 13,913. fase. 1699. szept. 22. Conimissions-
Decret an Herrn Grafen von Volkra. 

2) U. ott. Hoffinanz 13,914. fase. 



SZENT ISTVÁN KIRÁLY „PENSA AURU-JA. 
Válaszul Kropf Lajos urnák. 

Irta : PAULER GYULA. 

Kropf Lajos úr a Gazdaságtörténeti Szemle f. é. VII. füzetében 
Szent István „pensa auri"-járól beszél, s arra az eredményre jut, hogy 
„hiba van a kréta körül." Ezzel a krétával pedig én irtam, legalább Kropf 
ur főleg azzal foglalkozik, mit én mondtam Szent István pénzeiről a 
„Magyar nemzet történetében az Árpádházi királyok alatt." Nem lehet 
szándékom itt, de egyáltaljában véve se, e kérdésről külön vitát kez-
deni. A mit mondtam, igyekeztem megokolni ; a kit a kérdés érdekel, 
megnézheti a forrásokat, melyekre hivatkoztam, s azt hiszem maga 
alkothat magának a kérdés és Kropf Lajos urnák azon felfogása felett 
Ítéletet, hogy nálunk századokig nem vertek ugyan arany pénzt, hanem 
csak ezüstöt, de azért mégis aranyértékben számítottak, s igy minden 
embernek, minden egyes esetben, hogy a kellő értéket megadja, az 
arany és ezüst relációját külön meg kellett volna állapítania. Két meg-
jegyzést kell azonban tennem, figyelembe vétel végett azoknak, akik a 
kérdéssel tüzetesen akarnak foglalkozni. 

1. Kropf Lajos úr kétségbe vonja, hogy Szent István törvényeinek 
I. 14. czikkében emiitett 110 arany ágdij és a II. 4. emiitett 110 tinó 
váltságdij, egymásnak megfelelnek, aequivalensek, mert „itt két egy-
mástól teljesen különböző esettel van dolgunk." Hogy az eset nem azo-
nos, mert az I. 14.-ben szabad emberről, a II. 4.-ben pedig rabszol-
gáról, aki ölt, van szó, igaz ! — de a ki Szent István fennmaradt tör-
vényeit figyelemmel olvassa, találni fogja, hogy mig az I. könyv nagyjában, 
összefüggő egyidejű intézkedéseket tartalmaz, s e felfogást Hartvik 
legendája is támogatja: a II. könyv többféle, különböző töredékekből 
áll, s már későbbi fejlődésre, humanusabb, keresztényibb felfogásra 
mutat. Az I. könyvben nincs intézkedés, mi történjék, ha rabszolga öl 
meg szabad embert. A II. 4. már provideál erre az esetre, és megadja a 
rabszolga urának a jogot, hogy szolgáját — ha akarja — úgy mentse ki, 
amint kimentette magát a szabad ember. A váltság vagy ágdij tehát 
ebben az esetben nem értékmegtérités, kárpótlás, mint a rabszolgákról 
szóló más esetekben, hanem valóságos compositio, elégtétel a bün-
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tettért ; teljesen téves tehát annak mennyiségére a rabszolgák piaczi 
árából vonni valami következtetést. Már maga az abnonnis szám, 110 
tinó, gyanittatja, hogy annak valami vonatkozással kell birnia a 110 
arany pensával. A legtermészetesebb gondolat, hogy ha már a rabszol-
gát bizonyos esetben aequiparáiják a szabad emberrel: vérdija is 
egyenlő, vagyis 110'tinó megfelel a 110 arany pensának, mert azt: 
hogy a 110 tinó többet érjen a 110 arany pensánál, a rabszolga tehát 
többet érjen, mint a szabad ember : nem igen lehet feltenni. De ép 
oly kevéssé lehet feltennünk, hogy a rabszolga váltsága kevesebb volt, 
vele kedvezőbben bántak, mikor kétségkívül a közfelfogásban nagyobb 
merénylet volt, ha rabszolga szabadot, mintsem ha szabad szabadot fosztott 
meg életétől. Nem akarok még különösen az I. 32. czikkre hivatkozni, 
csak azt említem meg, hogy Szent László III. 30. (Endlicher Monu-
menta, 374. i. a Corpus Jurisban III. 29.) törvénye a juvencust szin-
tén egyenértékűnek veszi egy pensával, s azt, aki a szökött rabszolgát 
kergető embert akadályozza, 10 tinóval, mely 10 pensât ér, sújtja : 
„decern juvencis mulctabitur, valentibus decern pensas." 

2. Abban teljesen igaza van Kropf Lajos úrnak, hogy a Wenzel 
Codex Novus Arpadianus I. 57, 59. lapjain „hiában keresgélt III. Béla 
korabeli adatok után" ; de ha nem sajnált volna tovább keresgélni a 
Codex nem nagy számú ili. Béla korabeli oklevelei közt, rájött volna, 
hogy a kötet I. száma elöl nyomtatási hibából elmaradt a X., s a XI. 
kötet 57. lapján megtalálta volna Domokos bán oklevelét, melyben a 
kedhelyi monostor építésére 300 ezüst márkát, „CCC. marcas argenti" 
igér, az 59. lapon pedig olvashatta volna III. Béla király levelét, mely-
ben Domokos bánnak ezt a pénzadományát a kolostor építésére 300 font-
nak, vagyis „trecentas libras"-nak mondja, ami némi francziáskodás volt 
ugyan, de természetes és igazolt, mert a libra Gallica, mint tudjuk, 20 
solidusból állott 12 dénárjával, a magyar márkában pedig nyolcz 30 
dénáros pensa volt, a marka, libra tehát egyaránt megfelelt 240 dénárnak. 



ADATOK. 

VÁSÁRSZABADALMAK JEGYZÉKE. 
A K i r á l y i K ö n y v e k b ő l ö s s z e á l l í t o t t a : 

DR. ILLÉSSY JÁNOS. 

(Első közlemény.) 

Az alább következő jegyzék kiegészitő részét képezi a Királyi 
Könyvekben foglalt azon községi kiváltságleveleknek, melyeknek jegy-
zéke e folyóirat mult évi folyamában (219., 275., 348., 409. s köv. 1.) 
lön közzétéve, mert a tavalyi jegyzékben is igen sok a vásár szabadalom. 
Csakhogy mig abba, csak a középkori szabadalomleveleket vettük fel, a me-
lyeket aztán a mohácsi vész után uralkodott királyok megújítottak és 
megerősítettek, viszont itt az 1526-tól 1848-ig az újonnan adományozott 
vásárszabadalmakat, a régebbiektől elkülönitve, gyüjtöttük össze. A tárgy 
iránt érdeklődők tehát ne téveszszék el szemük elöl, hogy a régebben 
kelt s a jelen jegyzékben nem foglalt vásárszabadalmak esetleg a tavaly 
közlött kiváltságlevelek közt találhatók föl, tehát ott keresendők. 

A közlést illetőleg a tavalyi módot követtük. A rendelkezésünkre 
állott helylyel itt is gazdálkodnunk kellett, de terjeszkedőbb részletezé-
sekre azért sem volt szükség, mert csupán egyféle természetű oklevelek 
jegyzékbe foglalásáról volt szó. 

A községek nevei szoros betűrendben következnek egymásután, 
tekintet nélkül az országrészekre. Az erdélyországi helységeket, melyeket 
jobbára (de nem minden esetben) az erdélyi kanczellárián vezetett 
Királyi Könyvekbe iktattak be, az ezen könyvek kötetszáma elé tett 
E. betűvel különböztettem meg a magy. udv. kanczellária Királyi 
Könyveitől. A vármegyék, székek, kerületek zárjelbe tett neveit nem a 
mai közigazgatási beosztás szerint adom, hanem a szabadalomlevél 
adományozásakor dívott és néha magában az adománylevélben is meg-
nevezett beosztás szerint. 

Az o. h. v. rövidítések: országos, heti vásár-1 jelentenek. 



Abony (Pest) o. v. 1748. jan. 8. XLI. 3. 
Abrudbánya (Alsó-Fehér) o. v. 1792. 

decz. 1. E. XIII. 76. 
Ádánd (Somogy) o. v. 1812. máj. 1. 

LXI1I, 442. 
Ádony (Fejér) o. v. 1757. szept. 27. 

XLIV. 457. 
Ajt.a 1. Nagy-Ajta. 
Alamor (Alsó-Fehér) o. v. 1751. j an 16. 

E. X. 1. — h. v. 1754. decz. 7. E. X. 368. 
Alberti (Pest) o. v. 1784. febr. 13. 

LIII. 25. 
Alczina (Ujegyházszék) o. v. 1791. szept. 

24. E. XIII. 35. 
Algyógy (Hunyad) o. v. 1797. jan. 7. 

E. XIII. 151. 
AIliau, Allié (Vas) o. v. 1792. jól. 26. 

LVI. 198. 
Almakerék (Fehér) o. v. 1759. jól. 20. 

E. X. 558. 
Almás (Bács) o. h. v. 1808. jún. 10. 

LXII. 339. 
Almás (Szepes) h. v. 1727. szept. 26. 

XXXVI. 134. — o. v. 1727. okt. 27. 
XXXVI. 135. 

Almás I. Nagy-Almás. 
Alsó-Árpás (Fogaras) o. v. 1699. júl. 27. 

E. II. 179. — o. v. 1725. júl. 3. E. VII. 
529. 

Alsó-Csernáton (Háromszék) o. h. v. 
1843. ápr. 27. E. XV. 318. 

Alsó-Kubin (Árva) o. h. v. 1698. XXIV. 
448. 

Alsé-Meczenzéf (Abauj) o. v. 1786. ápr. 
14. LIII. 402. 

Alsó-Nyárasd (Pozsony) o. h. v. 1796. 
ápr. 29. LIX. 52. 

Alsó P. i lo j ta (Hont) o. v. 1694. jan. 27. 
XXIII. 126. 

Alsó-Paty (Vas) o. v. 1801. ápr. 2. LX. 
380. — o. v. 1801. jún. 19. LX. 455. 

Alsó-Rákos (Küküllő) o. h. v. 1702. 
márcz. 9. E1V. 229. — o. v. 1731. 
jan 31. E. VIII. 415. 

Alsó-Sebes (Sáros) o. v. 1773. nov. 16. 
L. 77. 

Alsó-Suk 1. Székely-Alsó-Suk. 
Alsó-Szombatfalra (Fogaras) o. v. 1722. 

okt. 29. E. VII. 311. 

Alsó-Szopor (Közép-Szolnok) o. h. v. 
1846. okt. 29. E. XV. 374. 

AI-Tíz 1. Nagy-Kászon. 
Alvincz (Alsó-Fehér) h. v. 1742. júl. 20. 

E. IX. 87. 
Apátfa lva (Borsod) o. v. 1796. szept. 

16. LIX. 171. 
Apáti 1. Jász- és Szala-Apáti. 
Apatin (Bács) o. h. v. 1759. decz 11. 

XLV. 260. 
Ápold 1. Nagy-Apold. 
Arad 1. ö - és Uj-Arad. 
Aranyos-Maróth (Bars) o. h. v. 1720. 

febr. 19. XXXI11. 239. 1796. nov. 11. 
LIX. 199. 

Ardó 1. Fekete-Ardó. 
Árokszá l lás (Jászság) o. v. 1756. aug. 

8. XLIV. 184. — o. v. 1803. nov. 5. 
LXI. 232. 

Árpás I. Alsó-Árpás. 
Aszód (Pest) o. h. v. 1761. ápr. 21. 

XLV. 606. 
Atád 1. Kis- és Nagy-Atád. 
Baán (Trencsén) o. v. 1712. máj. 27. 

XXIX. 62. 
Báh 1. Kis-Báb. 
Babolcsa (Somogy) o v. 1742. okt. 28. 

XXXIX. 368. 
Itabszka (Szerém) o. v. 1762. aug. 10. 

XLVI. 91. 
Bács (Bács-Bodrog) o. h. v. 1719. júl. 

11. XXXIII. 67. 
üaczon I. Telegdi-Baczon. 
Bágyon (Aranyos-szék) o. v. 1839. márcz. 

13. E. XV. 204. 
Ba j a (Bács) o. v. 1801. nov. 20. LX. 575. 
Ba jmócz (Nyitra) o. h. v. 1713. szept. 

14. XXX. 163. 
B a j n a (Nyitra) o. v. 1801. jan. 5. 

LX. 300. 
Bajom 1. Felso-Bajom. 
Bakabánya (Hont) o. v. 1702. máj. 5. 

XXV. 546. 
Bak ta (Szabolcs) o. v. 1783. márcz. 15. 

LII. 387. 
Balassa-Gyarmat (Nógrád) h. v. 1751. 

márcz. 15. XLII. 31. 
Bala ton-Füred (Zala) h. v. 1797. aug. 

11. LIX. 426. 
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Bánd 1. Mező-Bánd. 
Bánfáivá (Trencsén) o. v. 1665. jún. 6. 

XID. 201. 
Bánya 1. Baka-, Felső-, Libet- és TJj-

Bánya. 
Bará t fa lva (Vas) o. v. 1776. jún. 10. 

L. 271. 
Barcs (Somogy) o. v. 1797. máj . 26. 

L1X. 545. 
Baromlaka (Mcdgyesszék) 1848. ápr. 

27. E. XV. 415. 
Bárót li (Háromszék) h. v. 1788. jan. 

31. L1V. 128. és E. XII. 381. 
Bars-Szent-Kereszt o. v. 1690. ápr. 12. 

XXII. 3. 
B á r t f a (Sáros) o. h. v. 1786. júl. 17. 

Lili. 413. — o. h. v. 1798. jan. 5. LIX. 
694. 

Bátor (Szabolcs) o. h. v. 1745. júl . 13. 
XL. 182. 

Bátorkeszi (Esztergom) o. h. v. 1783. 
jún. 6. LII. 399. 

Bátos (Kolos) o. v. 1797. febr. 3. 
E. XIII. 136. 

Bát taszék (Tolna) o. h. v. 1729. jún. 
27. XXXVI. 269. — o. v. 1764. jan . 
17. XLVII. 14. — o. v. 1804. febr. 10. 
LXI. 230. — o. v. 1808. decz. 23-
LXII. 541. 

Becse 1. Ó- és Uj-Becse. 
Becskerek 1. Nagy-Becskerek. 
Békés (Békés) o. v. 1730. decz. 29. 

XXXVI. 487. — h. v. 1809. márcz. 24. 
LXII. 694. 

Bél (Bihar) o. v. 1739. szopt. 17. 
XXXVIII. 202. 

Béla (Szepes) o. h. v. 1739. aug. 13. 
XXXVIII. 306. — o. h. v. 1811. má j . 
3. LXIII. 143. 

Béla 1. Uj-Béla. 
Belényes (Bihar) o. h. v. 1787. júl . 5. 

LIV. 20. — o. v. 1792. aug. 2. LVI. 191. 
Bellat incz (Zala) o. v. 1817. okt. 30. 

LXIII. 2011. 

Bellus (Trencsén) o. v. 1659. okt. 14. 
XII. 336. 

Belső-Eszék (Veröcze) o. v. 1747. jan. 
24. XL. 575. 

Bénye 1. ErdS-Bénye. 
Beodra (Torontál) o. v. 1805. júl. 26. 

LXI. 683. 
Bér 1. Kis-Bér. 
Bereczk (Háromszék) o. h. v. 1756. jún-

2. E. XI. 160. 
Bereg-Böszőrniény (Bihar) o. h. v. 1771. 

ápr. 12. XLIX. 75. 
Beregszász (Bereg) h. v. 1818. jún. 5-

LXIV. 46. 
Berény 1. Iharos-, Jász- és Lovas-

Bcrény. 
Bere tha lom (Nagy-Küküllö) h. v. 1807. 

febr. 6. E. XIII. 400. 
Berezna 1. Nagy-Berezna. 
Berkenyes (Kolos) 1764. okt. 22.E.X.353. 
Berk i (Somogy) o. v. 1793. jún. 6. 

LVII. 175. 
Berzeneze (Somogy) o. v. 1758. ápr. 10. 

XLIV. 581. — 1811. szept. 27. LXIII. 163. 
Besenyő 1. Ó-Besenyő. 
Besztercze (Beszterczeszék) o. v. 1714. 

okt. 15. E. V. 569. — o. v. 1800. szept. 
11. E. XIII. 232. — o.jv. 1819. márcz. 
12. E. XIV. 34. 

Besztercze 1. Váy-Bcsztercze. 
Beszterczcbánya (Zólyom) o. v. 1677. 

okt. 8. XVI. 331. — o. v. 1695. jún. 
15. XXIII. 434. — o. v. 1697. márcz. 
14. XXIV. 285. 

Bezdán (Bács) o. v. 1772. ápr. 10. XLIX. 
243. — o. v. 1774. okt. .7. L. 127. — 
o. v. 1807. febr. 6. LXII. 38. 

Bicske (Fehér) o. v. 1773. márcz. 29. 
L. 9. 

Bi lak (Doboka) o. v. 1760. decz. 20. 
E. X. 677. 

Billed (Torontál) o. h. v. 1809. márcz. 
10. LXII. 397. 

(Folytatása következik.) 
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KÁROLYI SÁNDOR GRÓF KURUCZ GENERÁLIS UTASÍTÁSAI 
A TISZAI HALÁSZATRÓL 1725—30-BÓL. 

I. 

O b s e r v á t i ó k a z h a l á s z a t i r á n t . (1725) 

1. Most lévén már ideje az exárendátióknak, mindenütt az egész 
jószágban excludáltassék az halászat, minthogy proprie dominale ós az 
uraságot illeti. 

2. Mindazáltal az mostani közönséges haza conservátiójára felette 
szükséges adózást considerátióban vévén, hogy az szegénység is valami 
pénzecskét kaphasson belőle, az uraság halászatja után, azoknak is 
megengedtetik oly móddal. 

3. Hogy t. i. azki mit fog, az uraság földjén, az maga testi táp-
lálására nézendőn kívül, idegenynek, sub poena fl. 12, el ne adhassa s 
adja, hanem az uraságnak tartozzék készpénzen adni, azszerént, azmint 
eddig szokták az idegenyeknek adni ; úgymint számos halnak százát 
íl. 6 s 7 legfeljebb 8 fl.-(ért) minémüségéhez képest. 

4. Mellyet hogy hathatósabban lehessen az jószágban observálni, 
itt 1 halászt kell conventióra fogadni és aztat megesketni, nem-
külömben Mindszenten is egyet, Vásárhelyen is egyet, mindeniknek 11. 12 
és 3 köböl buza levén fizetése s azonkívül mindenik tizedik hal fárad-
ságukért övék leszen úgy, hogy azt is az uraságnak, praeseripta moda-
litate pínzbe tartozzanak adni. Leszen pedig kötelességek: 

5. Valahol az jószágban kétfelül az Tiszában fokok vadnak, víz-
áradáskor a vizet s halat kibocsátják az Tiszábul s valamiként apadásra 
fordul az Tisza, azonnal bezárják és csinálják az fokot. 

6. Azmidőn pedig az Tisza leapad, az fokot kinyitják s varsahálókon 
avagy hármas hálókon által lebocsátják a vizet annyira, hogy halászatra 
alkalmatos legyen. 

7. Valamidön az halászatnak ideje látszik, azonnal, arra rendelt 
főtiszteknek hírré teszik és az halászatban híven és igazán eljárnak. 

8. Hitek s kötelességek szerént reávigyáznak, hogy az uraság 
halászata előtt senki ne halásszon. Valakit rajtakapnak : hálóját s halát 
elvegyék s az tiszt, az edictum-áthágásért, az fellyebb megírt poenát is 
vegye meg magának, az uraság részére. 

8. Hasonlóképen az uraság halászatja után is, ámbár már az 
jószágnak is szabados leszen, szorgalmatoson reávigyázzanak, hogy az 
fogott hal, idegenynek ne adattassék, hanem, megírt mód szerént, pínzen 
az uraságnak adattassék s az ára megfizettessék. Másként azki ellen-
kezőn találtatik, egész hala contrabandáltassék és az forint rajta desum-
máltassék meg. Illyen contrabandának és poenának harmada az tiszté 
és az halászoké, kik bejelentik, két része pedig az uraságé ; ugy mindaz-
által, hogy, ha az uraságnak hasznos és szükséges, azon contraband 
tertialitását is, pínzért az uraságnak tartozzanak adni. 

9.1) Az Tiszán is levén kocza-2) vagy bona-hálóval3) úgy gyalom-

') Itt az eredetiben el van hibázva a számozás, innentől végig, mert a 9-es 
szám kimaradt. 

2) Azaz kecze-háló Hermann Ottó halászati könyvébon. 
«) Azaz hóné-háló. T. K. 
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mal való halászat, azt is, idejében serényen elkövessék és ha más 
halászok halásznak is, hitek szerént reávigyázzanak, hogy az fogott hal 
idegenyeknek ne distraháltassék, hanem felől megírt mód szerént az 
uraságnak béadattassék. 

10. Lévén az jószágon kívül oly helyek is, azhol az Tisza mások-
kal közös, mint Uggal, Sassal: az újfalusi Tisza, ott is sassi Szabó 
Istvánnal kell végezni s őtet conventióra disponálni s ha mi hol fogat-
tattatik, az uraság számára beváltani. Kire nézve : 

11. Mind Csongrádnál, mind Sasnál s mind Szentesnél és Vásár-
helynél, nagy öreg bárkáknak kell lenni, külön : harcsának, külön : csuká-
nak, külön : potykának, külön : kecsegének, külön : menyhalnak. 

12. Valamikor, megírt módon százával vétetődik az hal, azmidön 
bárkába bocsáttatik, mindenkor megmázsáltassék s mindenféle halnak 
külön rovása levén, arra felrovattassék és zár alatt conserváltassék. 

13. Ügy azszerént, ha mely hal sózásra való száz-számra vétetőd-
vén, mázsa-számra sózattassék be, azszerént a száraz hal is. Ezt pedig 
csak az pínzen vett halra kell érteni, mert: 

14. Az uraság hálójával való halászaton, azmelly fogattatik, az, 
külön rovásra rovattassék. Minthogy pedig, egy s két ember az nayy 
hálóval nem halászhat, azért az segítőknek, harmada az uraságébul is 
kiadódjék pínzül s nem halul. 

15. Hogy pedig az halnak distractiója lehessen, szükséges lajtono-
kat csináltatni s Dömsödön bizonyos embert fogadni conventióra, azki 
ott mázsa szerént percipiálja, Duna-hajójú bárkára rakja és híven igazán 
conserválja. 

16. Nemkülönben az pesti házamnál lévő emberemnek is, azszerént 
mázsával administráltassék s mindkét helyre, azmidön az bárkák meg-
telnek, azonnal fel az Danán Komáromban N. N.-(nek) administráltassék 
és ott is mázsa-számra erogáltassék. 

17. Observálni kelletik pedig, mind az Dunán, Tiszán, úgy az 
vitelben is, hogy az bárkák gyakran^ megvizsgáltassanak s ha döglött 
vagy bágyadt hal esik, aztat mindjárt kivegyék és besózzák, vagy olyan 
üdőben felhasítsák s megszárazszák. 

18. Kire nézve, hordókrul is szükséges in tempore provideálni, 
azmellyekben, annak idejében, sózattassék az hal. 

19. Jégvermek is felette szükségesek, hogy csak ezen állapotra 
erigáltassanak és mostan berakattassanak, hogy meleg iidöben az lajtonok 
köré rakattatván, étszakának idején hívesen vitethessék által az Dunára 
az hal. 

20. Kiben hogy fogyatkozás ne essék, szükségképen 2 jó nagy 
vasas kocsit kell lajtonok alá felállítani, ahhoz való jó fiatal erős 4—4 
lovakkal és kocsisokkal, avagy hogy itten kell végezni és Kecskeméten, 
ahhoz alkalmatos emberekkel, azkik azon szekerezést fizetésért fel-
vállalnák, avagy conventióra, avagy egyszeri-egyszeri útjokért való bérre. 

21. Mindezeknek végbenvitelére s rendivel való folytatására, nem 
lehetvén az oeconomia folytatása miá az inspectornak ráérkezni, azért 
felette szükséges volna ha Benkovicz uram odafel Komárom táján, olyan 
halászathoz és kereskedéshez értő embert szerezne, conventióra vagy más 
modalitásra, azkinek egyébre ne volna gondja, hanem itt lakván, az 
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fellyebbnevezelt helyekre inspiciálna, úgymint : Vásárhelyre, Mindszentre, 
Anyásra, Csongrádra, Sassra, Dömsödre és pesti házhoz. 

22. Előre, valamint itt, úgy az Dunán az bárkákat, hajókat fel-
állítani s azokhoz bizonyos embereket applicálna, mázsákat egy mér-
tékeket mindenült tartana. Az vétel, praxis szerint : száz-számra folyna, 
az eladása pedig : mindenütt mázsa-számra lenne, s arra nézve, meg-
vételit mindenkor mázsa-számra kelletik az bárkákra rakni, azszerént 
lajIonokban való általhordása is mázsával rakatnék itt fel az Dunán is 
mázsával rakatnék le s per eonsequens Komáromnál is mázsával dis-
traháltatnék mind friss, mind sós, mind száraz hal. 

23. Száz-számra vétetett halnak ára lehet fl. 6 
Harcsának mázsája Komáromban lehetne fl. 
Polykának mázsája Komáromban lehetne . . . . . . fl. 
Csukának mázsája fl. 
Menyhalnak mázsája . . . fl. 
Kecsegének mázsája fl. 

24. Mindezeknek jobb rendben lehető folyására nézve szükséges 
volna egy jó írót, számvetőt is tartani, azki minden vételeket, introitasi, 
erogátiót könyvben írna, contractusokra, quietantiákra gondot viselne, 
egyszóval mindenekre számot tartana. 

25. Mivel pedig mindennemű dolgoknak a feje és nervusa: az 
pínz, azért én magam részemről elszántam elkezdésére és szerencse próbá-
jára : 1000 frtot. Már Benkovicz uram ezen projectumot conferálván 
odafellcvö böcsületes halászemberekkel, kinek kedve leszen hozzája, ki 
többet ki kevesebbet adhat pro capitali felállítására ezen kereskedésnek 
és ki-ki az Istentül reménylett nyereségbül, summájához képest parti-
cipálhat. Ügy mindazáltal : 

26. Hogy azmidőn az uraságnak, kivált nagyböjti alkalmatossággal 
Pozsonyban szüksége lenne, egy-két bárkával lehessen addig is felvitetni 
maga számára. 

27. Mindezeknek folytatására, azmely böcsületes halász és kereskedő 
ember magát resolválná, felette szükséges, hogy elébb lejönne s 
az földemet és azon lévő halászóhelveket megjárná és vizsgálná, mind 
az Tiszán, mind az kétfelül való Tisza retjein, Körösön, Kurczán és 
azoknak mellékén, egész Alpáriul fogva alá Mindszentig és azon alul is 
Mindszenltül fogva Farkig és Sövényházáig. S az megvizsgálásért pedig : 

28. Valaminémü hálókat s halászathoz szükséges requisitumokat 
látna szükségeseknek, mindazokat odafel csináltatná meg és készíttetné 
el, hogy tavaszi árvizén, jó móddal foghatnának is az halászathoz s 
addig is az télit continuálván, kivel késni igen káros, mert mostan az 
én jószágomon kívül levő halászokat is ide lehetne kész pínzzel alliciálni. 

29. Ez mostan, eddig erigáltathatik minden ellenkezés nélkül, 
pedig, de csak ennek láthassam kívánt progressusát és az reárendelendö 
embereknek friss sedulitását, rövid nap Isten, Alpárokon felül is túl az 
Tiszán Földvártul, innét pedig Kécskétül fogva nemcsak Szolnokig, de 
egész Fegyvernekig fog extcndáltatni ezen modalitás, mely Tisza menté-
ben közel 20 mérföldet foglal magában, ha többet nem. 

tiazdaságtörlénelmi Szemle 1899. 20 
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Kire nézve concredáltatik ezen projectumnak communicátiója, 
conferálása : nemzetes, vitézlő Benkovicza) dexteritására, úgy, 
hogy odafel való bőcsületes halászcompániával közölvén, ha mi meliorá-
tióra való addáljuk, az mi demálandó demáljuk s egy értelmes, bőcsü-
letes serény embert folytatására capaxat állítsanak s cum requisitis le-
jövén, insinuálja magát az inspectornál. 

Mert, jóllehet az feljebb megírt rátiókra nézve, mintegy különsza-
kasztatott ezen beneficium, az jószágim oeconomiális beneficumaitól, 
mindazáltal annak egy speciális része lévén, in principali, ugyancsak 
incumbálni fog az egész jószágim inspectorának, hogy ezen bene-
ficiumnak eltött rendelések szerént való folytatására is szorgalmatosan 
reávigyázzon s ha mi impedimentum vetné elő magát, azokban assis-
táljon s ha mi kárt vagy negligentiát vagy csalárdságot látna s tapasz-
talna, azokat megorvosolhassa, kire Isten segélje mindazokat, valakiket 
Isten ellátott alkalmatosoknak folytatására. Datum Csongrád die 26 De-
cembris 1725. 

II. 

S z e g v á r i h a l á s z a t r u l v a l ó i n t e r i m á l i s o b s e r v á t i ó k 
B a l o g A n d r á s n a k . (1730) 

1. Szentesen, Gálos Mihály uramnak, báró Harucker uram tisztinek 
szóló levelemet, mentedben add meg. 

2. Szóval is jelentsd meg ő kegyelmének, hogy az hálóimmal, 
halászaimmal mégy az Karakányos és Landor köztóknak halászására, 
azért említett báró uram részéről is, az contractus szerint, rendeljen ő 
kegyelme bizonyos embert, azki mind az tón való tanyákot értse, 
mind az halra veled együtt vigyázzon, hogy ne distraháltassék. 

3. Az osztálykor pedig, egy rész : az vízért, más rész : az hálóért 
magamnak jöjjön, harmadrész : említett báró uram ő kegyelme részire, 
negyedik része : az halászoknak deserviáljon. 

4. Kit is hogyha difficultálna Gálos uram, hogy az szentesiek 
excludáltatnak, arra felelheted, hogy az contractusban is benne vagyon 
hogy dominale, azért nem is lehet parasztoknak jussa hozzá. 

5. Mindazonáltal, az jó szomszédságért annak is annuálok, hogy 
az szentesiek is menjenek ki, az uraság vagy magok hálójával s praemissa 
modalitate azok is halásszanak s azszerént osztassák az is 4 részre. 

6. Végezvén ezekről Szegvárott, legelébb is 6 mázsás bárka állít-
tassék fel és 3 mázsás lajton s az halászok az hálót revideálják és 
készítsék el. 

7. S mai napon legelébb is az Karakányos tót vágják fel, obser-
válván az kétfelöl hányott határt. Az réten s azon belől való részin az 
Kurcza vizén felöl nem közös, hanem magamé ; aztat csak külön tanyába 
vágják s egyedül csak magam számára halásztasd, 2 rész : számomra, 
1 rész : az halászoknak menvén. 

8. Az Tisza felé való vize közös levén, aztat külön vágasd fel s 

U Az eredetiben is hézag van a keresztnév részére. 
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meghalásztatván, négyfelé osztassék fel az hala, valamint feljebb meg-
írattatott. 

9. Ezen halászaton még ma általeshetnek ; azért ottan, az üdöt 
tovább ne töltsétek, hanem az Landor tóra menvén, azon fogj holnap 
az halászathoz. Szaporább voltáért pedig, ha Szegvártt vékelö embereket 
kaphatsz még ma, oda is kiküldhetsz Gólyival és .Vass Jánossal s az 
tanyákot fel vagdaltathatod. 

10. Isten megmutatván az szerencsét, ottan continuálhatod az 
halászatot mindkét hálóval, ha az szentesiek is kimennének, observatis 
praeviis observandis. 

11. Azután, az Akolháton is, vagyon egy kis morotva, azon is, ki 
egészlenül magamé. 

12. Vagyon még ezenkívül Osztóra nevü morotva is, azmelynek 
Szegvár felől való része : magamé, Mindszent felöl való része pedig : 
övék. Ezt, tudom, ellenezni fogják, de azzal nem kell gondolni, mert 
az kétfélől való földnek, osz Osztóra fokáig úzusában levén, az víz 
úzusától sem kell recedálni és az úzust kell manuteneálni. 

13. Végre, ezen halászatot inducálván, mikor már folyása lészen, 
continuátióját egy-két nap, Vass Jánosra és Gólyira is bízhatod, úgy az 
hal osztályát is. 

14. Magad, Vásárhelyre rugaszkodván, Szalkay Mátyást és Pap 
Samut valamely halászszal melléd vévén, járd meg az gorsai morotván 
az Porgulánt és az rétkopáncsi nagy morotvát. 

15. Az vizét megmérvén, azmindőn ünnep vagy vasárnap esik, 
Istvànfïy Jánossal és Szép Györgygyei újobban járd meg és vizsgáld 
meg, úgy az vásárhelyi nagy Hold morotvát is; az mind felől, mind 
a loi malmok vannak s azután ottan is szanaszélt halásztathatsz. 

16. Observálván, hogy valamennyi nagy halat ád Isten, azt, mind 
friss elevenen mázsálva, bárkákban kell rakni, conserválni. Annak okáért 
több bárkákat is kell csináltatni és legalább 20 mázsára tölteni, az bárká-
kat külön : csukáknak, külön pedig : potykáknak. 

17. Az bárkákat pedig, mindennap kétszer kell vizsgálni s az 
bágyadt halakat kivenni s felhasítani s az középszerű s apróbb hallal, 
harcsával besózatni. 

18. Ha pedig nagy harcsák fogattatnak, aztat fel kell hasogatni és 
szárasztani. 

19. Az Kurczán, Tiszán való halászat az szegvári Szmtgyörgyi 
földön, az szegvári lakosoknak engedtetik, az kiadott modalitás szerint : 

20- Noha Szentesen alól, az kékedi földön, az Kurcza és az Körös 
vize közös az csongrádiakkal, mindazáltal arra is, innét legyen az vigyá-
zás, de úgy hogy mivel közelebb esik Csongrádhoz : az eleven vagy 
fagyos, vagy sózni való hal Csongrádra hordattassék. 

Datum Csongrád die 30 Januarii anno 1730. 

III. 
C s o n g r á d i h a l á s z a t n a k i n t e r i m á l i s o b s er v á t i ó j a. (1730). 

1. Az ujfalusi Becse és Tokos morotvák halaszatja és ugyan az 
mimai laposon való tök, sassi halászoknak : Thót Istvánnak és Fodor 
Istvánnak társaival adattak. ->P« 
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2. Szüntelen halászván, 2 rész nekiek, egy pedig nekem jöjjön, 
kire lészen gondja Percsik Jánosnak. 

3. Az szántai Görbelón levő halászat engedtetett csongrádiaknak 
magok hálójával, hasonló conditio alatt, melyre lészen gondja az szám-
tartónak. 

4. Az magam hálómmal komáromiak, csongrádi segítőkkel, con-
tinuálják az holt Köröst, kire lészen gondja Gombkötő Józsefnek. 

5. Ez szerént, continue folyjon az halászat mindenkor, az ünnepe-
ken kívül. És az kikre vagyon bízva, mindenik hálóhoz és halastóra, 
minden reggel lajtot vigyen ki és azki nagyobb számú hal fogattatik, 
azt szám szerint behozza. 

6. Az középszerű és apró halat pedig, míg hidegek lesznek, meg-
fagyaija és fagyosan, zár alatt számban tartsa. 

7. Ha pedig az üdö melegszik, azután, hasogatva hordókra sózat-
tassa. 

8. Az bárkákat is minden reggel megvizsgálja, ha bágyadtat Iát 
közte, kivévén, az sózott hal közzé tegye. 

9. Az sós hal vízét pedig, minden második hétben, csapon levegye 
s megújítván, ujobban megöntse és ujitsa. 

10. Ha potyka- Ziarcsa-fogásnak ideje bejön, az harcsát sózza, 
szárazsza, az potykát elevenen külön bárkákra gyűjtse. 

11. Az megírt morotvákban való halászat fogyatkozván, az Tiszán, 
Kurczán és Körösön is continuáltassék, az turbncz-hálóval általkötvén 
elébb az Iföröst és Kurczát. 

12. Úgy vonattassék az nagy háló arczczal reája. 
13. Hahogy Isten vizára vagy tokra szerencsét szolgáltatna, azokat 

elevenen keli conserválni és az Dunára Dömsödre általszállitani, úgy az 
menyhalat is lajtonnal. 

14. Kire nézve kétrendbeli lovaimat itten hagyván, azok között 
az kifogott gyermek vad lovak is taníttathatnak. 

15. És így, azokon lehet mindennap az tokra az lajtokat kivinni 
s az halat bárkákra elevenen behozni. 

16. S azmidőn az bárkák megtelnek és Dömsödön is az bárka fél-
készül, tehát oda is Jajtokban, azon lovakon lehet általszállítatni az 
eleven halakat. 

17. Kiben, hogy az kocsik nem léte miatt lehetetlenség ne legyén, 
interea egytül is, mástul is lehet kocsikat kölcsön kérni, proxime az is 
ki fog Károlyi Sándor provisiójábul telni. 

18. Dömsödre pedig Sipka fog rendeltetni, azki mind hajóra, bárkára 
fog ottan gondot viselni, az halat percipiálni, bárkákban conserválni és 
azki bágyadt lészen, aziat besózatni. 

19. Az csongrádi bárkákbul kiszállítandó halak után, az szegvári 
bárkákban gyűlt eleven liai successive szállíttassék idevaló bárkákra és 
innét egymásután Dömsödre-

20. Ezt pedig, egymásután mindaddig, míg az jég tart és az hideg, 
ez szerént kell continuálni és megürülni teljességgel sem itt, sem szeg-
váron nem kell hagyni az bárkakat. 

21. Azonközben pedig, azmi fagyos hal gyülekezik, szekeren, azmi-
képen most initiáltatott és indíttatott, prornótiója s feljebb való száilí-
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fása, százát 15 garasával fizetvén, hol Vácz, hol Székesfejérvár felé való 
distractióra küldettessék. 

22. Kiben, hogy az nem lehet, keresztül ne álljon, az szekeresek-
nek, halászoknak az ő bérit exacte kell observálni s megfizetni, minden 
lehetséges lészen s áldás is úgy következik. 

23. Az eleven hal transpositiójáért nem szükség megfizetni, mert 
magam lovaim lesznek, de szükség, hogy azokra jó gondviselés is legyen : 
szénából, abrakbul, patkóbul, mind helyben, mind útra. 

24. Az fagyos és sós hal szállítása pedig, százáért vagy akójáét 
per grossos 15 fizetődjék. 

25. Az halászoknak pedig, kik magok-magok hálójúkkal halásznak : 
2 rész az övék, 1 az uraságé lészen, úgymint az sassiak és csongrádiak 
halaszatjából. 

26. Az uraság hálójával pedig azkik halásznak, az uraságnak : 
2 rész, az halászoknak pedig: 1 rész menjen. 

27. Úgy mindazáltal, hogy valainig az Dömsödnél való bárka elég-
ségesen meg nem telik, és az fagyos és sós halnak keleti lészen, mind-
addig az említett halászok része is, per fl. 2 száza computáltatván, az 
uraság számára, mind Csongrádon, mind Szegváron beszedettessék és 
megvétetődjék és az halászoknak injuriájok eltávoztatódjék. 

28. Hogy pedig, az fundus supponált nem létele, ebben is gáncsot 
vessen, már az odafel distrahált halnak árábul fog az iránt disponál-
tatni, eladattathatván addig. 

29. Mindenekre rendivel való számtartás legyen, eleven, fagyos, 
száraz ós sós hal honnat, mennyi jön? hová megyen? 

30. Végre, szomszédságokban is, úgymint: Ugon, Szegvárnál, Mind-
szenten alkalmasint comparáltathatik hal-lajton elegendő levén. 

31. Hogy pedig, ne csak egy-két napra valók legyenek az lajtok, 
jó conservátió alatt legyen ; ha abroncsok szakad, reparáltassanak 
mindenikhez merito vedrek legyenek. 

32. Hasonlóképen sák-hálók, meritű-hálók, haltartó-hálók, és verse-
hálók idején köttessenek, hogy tavaszi áradáson az fokokra készen 
legyenek. 

33. Addig pedig kecze-hálókban el lehet az vízben tartani az halat 
s nem az jégre kihányni, míg az lajtokkal az tokra érkeznek. 

34. Mivel az szentesiek jövő héten, az közös Kurczán fognak halászni, 
arra nézve Vass Jánosnak oda kell rendeltetni, és ha szép szerencséjek 
s nagy halak esnének, nemcsak harmadrészt, de az msguk részét is: 
mely kettő, számomra kell megvenni. 

35. Ottan is Vass János minden reggel, Iajttal legyen, kettővei is ; 
mihent egyik megint megtelik, azonnal hozza az bárkára s másikért 
menjen ; friss elevenen hordja be. 

36. Csináltatott pedig, ittlétemben lajt: n°A) , bárka: több 
5000 halra valónál. 

37. Kikre jégszakadáskor kiváltképen kelletik szorgalmatos nagy 
gondját viselni, hogy mind hal, mind bárka el ne vesszen s öszve ne 
romoljon. 

Az eredetiben s a másolatban is üresen van hagyva. 
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38. Mint megjövendöltem, kendert kelletik többet is procurálni és 
megfonatván megviszálni és az hálókat szükségnek idején foldozni, 
kötözni és újat is köttetni. 

39. Villásnak úgyis sebes levén az Iába és capax is levén, elég 
dolga lészen az bárkák gondviselésével, lajtokban való hordásában 
Dömsödre s úgy az fagyos, sós és száraz halnak bevételében, elszállít-
tatásában. Azért, ha nem halászna is megérdemli az fizetést, mint akár-
mely halász. 

40. Mindazáltal azmikor érkezik, ő se heverjen s ha meggyógyul 
ö is halásszon s mivel írástudatlan, az számtartó jelenlétében vegyen 
be mindenféle halat. 

Melyik rendbeli halászok? melyik torul? micsoda napon? melyik 
holnapban? eleven halat, fagyost vagy testebelit mennyit? ésminéműt? 
administráltanak be, végre abbui, mely nap és holnapban? mennyi 
szállíttatott elevenen Dömsödre? mennyi fagyosan egy s másféle és 
mennyi sózattatott fel? — rendivel felirattassék. Az uraság része, 
distinguáltassék az halászok részétül s azért mennyi fizettetett százátul 
fl. 2? szekérbértül mi fizetődik? meddig? 

Mindháromnak eredetije gróf Károlyi Sándor saját kezével és a II. III. számú-
nak egykorú másolata, a gróf Károlyi nemzetség levéltárában Budapesten, a csongrádi 
uradalomra vonatkozó C. és Cl. csomókban. 

KAMARAI UTASÍTÁS A BÁGSMEGYE1 TELEPÍTÉSEKRŐL 1763-BAN. 

I n s t r u c t i o n 
v o r d e n k a y s e r l i c h k ö n i g l i c h e n l m p o p u l a t i o n s-
P r o v i s o r e d e s B a c s e r C a m e r a 1 d i s t r i c t s S i m o n 

M a t h a e u s F u x : 

Die allergnädigst landesmütterliche Gesinnung, mittels welcher 
seine kayserlich königliche und apostolische Mayestät vor das Auf-
nehmen und Wohlseyn allerhöchstdero sambtlichen Erblanden und Staaten 
immerhin besorgend seynd, hat seine Mayestät veranlasset auch solche 
Maaszreguln allergnädigst vorzuschreiben, mittels welcher in denen 
noch nicht genugsam bevölkerten Districten und Landen eine besondere 
Obsorg auf das Impopulationswerk getragen werden solle ; in dieser 
allerrnildesten Absicht haben auch allerhöehstdieselbte mir die Ober-
aufsicht in diesen Impopulationsgeschäft allergnädigst anzuvertrauen, 
eine hochlöbliche hungarische Hofcammer aber gnädig zu entschlüssen 
geruhet, womit zur mögligsten Beförderung dieses heylsamen Wercks 
auch ein aigener Impopulationsprovisor und ein Impopulations-Ispan 
in dieser königlichen Cameral-Bacser-District angestellet werden sollen; 
damit nun aber der Endzweck dieser heylsamen Verfügung desto ver-
lässlicher ei reichet, und ein jeder von diesen beeden neüen Impopulalions-
besmbten die Pflichten seines aufhabenden Ambts desto genauer zu 
erfüllen wissen möge, als wird ihme Herrn Provisor mittels gegen-
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wärtiger Inslruc ion nachfolgende Puncten auf das genaueste zu 
beobachten und zu vollziehen aufgetragen, und zwar: 

1. Ist eine ohnehin bekandte Sach, dasz ein jeder Vorgesetzter 
seinen untergebenen die Schuldige Gottesforcht nebst einen stillen, 
geruhigen und moderaten Lebenswandel nicht leichter und sicherer 
imprimiren könne, als wann er durch aigenes löbliches Beyspill selbe 
hiezu anweiset, und es wird dahero auch der Herr Provisor sich dahin 
zu bestreben haben, damit er seinen Untergebenen und denen sambtlich 
neü ankörnenden Leűthen durch einen tugendhaften, bescheidenen und 
massigen Lebenswandl ein der Nachammung würdiges Beyspill 
geben möge. 

2. Da derselbe erstlich von einer hochlöblichen hungarischen 
Hofcammer, zweitens aber von mir und endlichen auch von dem 
Administratore dieses königlichen Cameral-Bacser-Districts Herrn Hof-
cammerrath Redl von Rottenhausen dependiret, also wird auch er 
Herr Provisor die Befehle dieser seiner Forgesetzten mit schuldigsten 
Respect zu vollziehen haben. Gleichwie aber 

3. das Haubtwerk einer wohleingerichteten Bevölkerung in deme 
bestehet, dasz die neüankoinmende Leüthe gleich denen neü eingesezten 
jungen Baümen anfangs wohl besorget, gut gepfleget, und vor allen 
Gnheyl bewahret werden mögen, also wird auch der Herr Provisor bey 
denen sich neü ansidlenden Leüthen dahin zu sorgen haben, damit ein 
jeder an dasjenige Orth, oder Praedium eingetheilet werden möge, wo 
ihme vermög der Sprach, Sitten oder Anverwandschaft seine Nahrung 
zu finden am bequemsten seyn wird, und damit ihme sodann in all 
und jeden an Hand gegangen, derselbe zum Fleisz und Arbeith ein-
geleithet, und dargegen aller Müssiggang oder anders schädliches 
Unternehmen abgewendet werden möge. Damit aber 

4. in Eintheilung deren neuen Leüthen niemahl über die billige 
Proportion geschritten werde, so wird er Herr Provisor von den obbe-
sagten Herrn Hofcammerrath und Administrator von Redl die Befehle 
schon vorhinein umständlich ansuchen, wohin und wieviel von derley 
Familien untergebracht werden sollen und können. 

5. Sobald einige neüe Leüthe in A p a ' t f n ankommen, so ist Sorg 
zu tragen, damit selbe bey ihrer Ankunft auf ein oder anderen Tag 
aida gleich einquartiret werden mögen, wo dann jenen so etwann 
bemüttel seyn, und ein in Gang gehende oder dem Publico nützliche 
Profession verstehen, dahin zu persuadiren wären, damit sie zur 
Treibung ihrer Profession sich lieber in A p a t i n niederlassen, und daselbst 
ein Hausz erkauffen mögen, als daszselbe mit Vernachlässigung ihrer 
Profession sich dem Bauernstand auf denen Dörffern ergeben. So 
dann seynd 

6. diese sambtliche neue Leüthe bevor sie eingetheilet werden, 
in dem durch mich eingeführten Haubtprotocoll mit Anmerkung ihrer 
Religion, des Vatterlandes, Standes, Profession und Alter zu inseriren, 
und bey jeder Familie in margine anzumerken, wohin selbe zur Ansied-
lung angewiesen worden seyn, wie dann auch einer jeden Familie ein 
an den Richter und Geschworne des Orths, wohin sie dirigiret werden, 
lauthender Anweysungspass mitzugeben seyn wird. Gleichwie aber 
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7. die Sach mit deme nicht allein gerichtet ist, dasz mann die 
neu ankommende Leüthe an ihre Orthschaften anweise, und selbe 
ihren weitheren Schicksaal aida überlasse, so wird mann ihnen zugleich 
die Anleitung geben, was vor Erleichterung sie in Errichtung ihrer 
Haüser und in den durch Handarbeith suchenden Verdienst am ge-
schwindest und bequemesten finden können ; welches mit deme geschehen 
wird, wann mann 

8. nicht nur selbe belehren wird, dasz bey dem Haüserstampfen 
sie nur nöthig haben gegen moderates Taglohn die Stampfer zu bezahlen, 
die übrige Handlangerarbeith sie selber laisten können, und dasz mann 
selben das grössere und mittlere Bauholtz entweder gegen baare Be-
zahlung verabfolgen, oder auch auf eine Jahrsfrist anticipiren, das 
kleine Bauholtz aber in denen herschaftlichen Waldungen anweisen, 
und das erforderliche Rohr gegen Ersatz in natura von der Herschaft 
vorstreken werde ; zu welchem Ende : 

9. Bey dem Herrn Administratore dieses Gameraldistricts jederzeit 
in tempore das Ansuchen zu machen seyn wird, auf dasz von nun an 
ein recht ergebiger Rohrvorrath zur Beförderung der Impopulation 
alljährlich über Winther beygeschaffet werden möge, auf dasz hievon 
denen neüen Leüthen entweder gegen bare Bezahlung, oder gegen 
Ersatz in natura die nöthige Aushülff geleistet werden könne. Auf 
gleiche Weisz wird 

10. dahin zu sorgen seyn, damit von grösseren und mitleren Bau-
holtz, wie auch von Brettern immerdar ein Vorrath in Bereitschaft 
seyn möge, dann da ohne derley Holtzmaterialien der Haüser Bau nicht 
wohl beschehen kann ; dermahlen aber die Herschaft aus aigenen Wal-
dungen weder Bretter, noch grösseres Bauholz in genügsamen Quanto 
beyzuschaffen oder anzuweisen vermag, so musz nothwendig fürgesorget 
werden, auf dasz durch dieszfälligen Mangi die Erbauung deren neüen 
Haüsern nicht in mindesten gehemet werde, zu welchem Ende auch die 
Beyschaffung der dieszfälligen Erfordernusz jederzeit in tempore bey 
dem Herrn Administratore und Hofcammerrath Redl von Rottenhausen 
anzusuchen seyn wird. Und da dann 

11. vielen neü ankommenden sehr bequem seyn wird, wann sie 
auch andere zum Haüser erforderliche Sachen schon fertiger gegen 
baare Bezahlung bekommen könten so wird zur Beförderung deren 
neuen Gebäuden nicht wenig beytragen, wann mann immerhin einige 
Fensterstöcke sambt darzu gehörigen beglasten Fenstern, Thürstöken 
sambt Thiiren und Beschlachten, und etwelche ordinari Ofen von ver-
schidener Gattung, jedoch alles von guter Qualitaet in Vorrath haben 
wird, worzu dann auf den allhiesigen Bauholtzplatz eine aigene Requi-
sitencammer errichtet, und der Verschleysz nebst der Verrechnung 
hierüber gegen einer jährlich moderaten Renumeration dem allhiesigen 
Apatiner Notario aufgetragen werden könnte. Wann nun also : 

12. in allen deme, so zum Hauszbau gehöret, die mögliche 
Erleichterung verschaffet seyn wird, so ist auch nothwendig, dasz mann 
in jenen, so zur Feld- und Handarbeith erforderlich ist, gleichfalls an 
Händen gehe ; zu dem Ende wird in der Requisitencammer auch 
immerdar ein guther Vorrath von Sengsen, Sicheln, Schleifsteinern, 
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Dengleysen, Holtzhaken, Handhaken, Hraithaucn, Raithauen, Schauffeln, 
und anderen nötigen Eysenwerk beyzuschaífen seyn, ans welcher die 
neü ankörnende Leüthe oder auch andere Inwohner das zum Feldbau 
erforderliche Eysenwerk, entweder gegen haare Bezahlung, oder aber 
gegen Anweisung des Herrn Provisoris auf ein Jahrsfrist vorgestrekter 
haben können, zu welchen Ende ich dann auch Sorg tragen werde, 
wie mann aus erster Hand entweder directe aus S t e ü e r m a r k t , 
oder aber aus Östereicb derley Eysenwaareu am wirthschaftlichsten und 
wohlfeillesten bis anhero nacher A p a t in verschaffen könne. 

13. Ist nicht genug, dasz mann denen neüer Leüthen mit derley 
eysernen Instrumenten an Händen gehe, sondern es wird auch nach-
zusehen seyn, ob sie sich derenseiben auch zur Heümachungs- und 
Schnittzeit, und zur anderen Feldarbeith oder ausz Raittung deren 
verwachsenen Gründen wohl und Reissig gebrauchen, indeme den aus 
der Bevölkerung erwarthenden Nutzen nicht so sehr beförderen kann, 
als wann mann durch öftere Nachsicht und moderates Zureden, in 
den von dem Müssiggang und von dem lüderiiehen Leben abhalten, 
und dargegen zu guter und embsiger Arbeith und zur Erwerbung des 
bestmöglichsten Verdinstes stätshin anhalten wird ; zu welchen Ende : 

14. Derr Herr Impopulationsprovisor diejenige Orthschafftcn, alwo 
die neue Leüthe hingesezet werden, durch die 6 Wintermonather hin-
durch nur zweimahl, durch die 6 Sommermonather hingegen jedes 
Monath hindurch eirimahl zu visitiren, die wahrnehmende Fehler, oder 
Anstände, in so weith es geschehen kann, in instanti abstellen und 
beheben, die Leüthe zum Fleisz und Arbeith anhalten, denen aüssert 
Noth Leydenden beyspringen, und sodann von jeder solchen Visitation 
und denen hiebey gemachten Veranstaltungen, oder höherer Orthen 
weithers anzusuchen habenden Verfügungen ein aigenes Protocoll 
halten, und hievon jedesmahl statts der behörigen Relation eine Abschrift 
mir, und eine andere dem Herrn Administrator! und Hofcammerrath 
von Rottenhausen einzusenden haben wird, nachdeme aber 

15. auch der Impopulationsispan auf nehmbliche Orth, und eben 
so oft, jedoch allezeit einige Wochen eher, Ortschaften zu visitiren, 
und ihme Herrn Provisori seinen Rapport hierüber abzustatten haben 
wird, so werden auch dessen Rapport jenem Protocoll zu inseriren, 
folgbahr auch mit obgedachten Abschriften untereinstens an seine 
Gehörde einzusenden seyn. 

16. Es ist die Gewohnheit deren älteren Inwohnern, dasz sie 
glauben Herrn des Grundes zu seyn, und dasz von ihrer Willkühr 
abhange, ob und wie viel Grund sie denen neüen Leüthen zukommen 
lassen wollen; nachdeme aber neüe Leüthe ohne denen hinlänglichen 
Grundstücken nicht über sich kommen können, alsz wird vorzüglich 
bey Ansiedlung neüer Leüthen dahin zu sorgen seyn, womit ihnen 
zum ersten Anbau ein schon zugerichtetes Akerfeld, und zur Hcu-
fechsung ein hinlänglicher Wiesenwachsz angewiesen, und ausgezeichnet 
werden möge, worgegen zur Sommer- oder zweiten Ansatt selben 
sodann schon die verwachsene Gründe, wo deren einige seynd, ange-
wiesen und zur Ausraittung übergeben werden können, indeme hierdurch 
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die Leüth zur Arbeith eingeführet und ein mehrers Akerfeld zubereithet 
wird. Wann nun aber 

17. solchergestalten die neue Leüthe mit Grundstüken und Wiesen-
wachs behörig versehen seyn werden, so seynd selbe sodann auch 
dahin anzufrischen, auf dasz sie sich etwas von Zuch-, Melch- und 
Borstenvieh beyschalfen, welchenfalls, dann auch denen jenigen, welche 
sich schon aigene Haiiser erkauftet, oder errichtet haben, und so sich 
embsich in der Arbeith zeigen, und um einen Verdienst fleissig bewerben, 
ohn bedenklich mit einen hinlänglich, jedoch moderaten Geldvorschusz 
auf ein oder zwey Jahr an Hand gegangen werden kann, indeme der 
neu Ankörnende, woferne mann ihme nicht bey Zeiten und ergebig 
unter die Arme greifïet, erst so spat zu Kräften kommet, dasz er von 
denen genüssenden frey Jahren fast gar nichts profitiren kann, und 
dahero auch weder der Grundherrschafft, weder dem Publico sobald 
grössere Dienste zu laisten vermag. 

18. Wann nun auf solche Arth die neüe Colonisten mit Haüsern, 
Grundstüken und Vieh wohl versehen seyn werden, so ist auch weiters 
dahin zu sorgen, damit auch jenes, so zu ihrer Conservation und 
besseren Aufkommen erforderlich seyn mag, veranstaltet, und auch 
würklich volzohen werden möge; eine Haubtsach wird hievon seyn, 
wann mann ihnen die Anleitung geben wird, wie sie ihre Ilaüser bey 
Errichtung ihrer Bauchfänge einigermassen gegen die Feüersgefahr 
versicheren, und sowohl zu Abwendung des Feüerschadens, als auch 
um sich einige Holtzbeyhüllf zu verschaffen, sowohl auf der Gassen 
vor denen Haüsern, als auch in den Hof und Garten durch Steckung 
und Conservirung deren so nutzlichen Felberbäumen sich Nutzen und 
Sicherheit verschaifen können ; wann mann sie anhalten wird, ihr Vieh 
in denen Stallungen über Nacht einzuschlüessen, und bey mindest-
wahrnehmender Viehseuche solches der Grundherrschaft anzuzeigen, 
damit mann Bath und Mittl hierwieder verschaifen könne ; ausser denen 
übrigen Feldfrüchten nach Orth des Grundes sich fleissig auf den 
Anbau des Flachses und Hanf verlegen, und von beeden in denen 
Ortschaften eine gute und embsige Spinerey einzurichten ; und wann mann 
den sein Werk verstehenden Handwerksmann dahin bringen wird, dasz 
er bey sich zeigend guten Verdienst lieber bey seinen Handwerk ver-
bleibe, als mit Vernachlässigung dessen dem Bauernstand nachgehen 
solle ; zu welchem Ende : 

19. auch gar kein Anstand ist, dasz einem solchem Handwercks-
mann nach Arth seiner Aufführung und des bezeigenden Fleisses zu 
Beyschaffung seines Handwerkzeügs und deren hierzu gehörigen Er-
fordernussen ein proportionirt mässiger Vorschusz gelaistet werden 
könne. Woferne aber : 

20. auf einen noch unbewohnten und zur Impopulation schon 
gewidmeten praedio neües Volck angesiedlet werden solle, so ist gleich 
bey Zeiten, und ehe noch das neüe Volck ankommt auf den mit 
Genehmhaltung des Herrn Administratoris hierzu bestimenden Platz, 
nicht nur ein aus 3 Zimmern, einer Kuchel, und Kammer, Keller und 
geraumen Stallung bestehendes Wirthshausz von gestampfter Arbeith 
zu errichten, und ein Wirlh dahin zu setzen, sondern auch ausser 
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deine seynd in die bevor ausgezeichnete Gassen und Hofstellen auf 
Unkosten des allerhöchsten Aerarii 3 oder 4 grosse Haüser zu dem 
Ende errichten zu lassen, damit die neüe Leüthe, wann sie alldahin 
kommen, in Zimmern und Stallungen wenigstens auf kurtze Zeit unter 
Dach kommen können, wie dann auch zu derenselben besserer Ge-
mächlichkeit in jeden solchen neüen Orth ein gemeinschaftlicher Back-
ofen auf Unkosten des Aerarii zu errichten seyn wird; was aber auch 
aussei'deme sodann weithers wegen der Kirche und Seelsorg, wegen 
des Schulmeisters, und haubtsächlichen auch wegen deme, dasz auch 
auf ein jedes solchergestalten neü impopulierendes Orth 6 oder 8 alte 
Hauszwirth aus anderen alten Orthschaften unter Bedingung neüer 
Freyheiten herbevgeschaffet werden mögen ; über all dieses hat sich der 
Herr Impopulationsprovisor an den oft besagten flerrn Hofcammerrath 
und Administratorem von Rottenhausen zu wenden, und dessen diesz-
falligen Veranlassungen genauest nachzukommen, als von deme dann 
auch er Herr Provisor den etwann benöthigten Irnpopulationsverlaag, 
so oft es erforderlich ist, anzusuchen haben wird; wann nun solcher-
gestalten in allen deme, so zur Bevölkerung und Unterkommen deren 
neüen Leüthen erforderlich seyn mag, die Vorsehung gemacht seyn 
wird, so wird 

21. der Herr Provisor ebenmässig dahin zu sorgen haben, damit 
all dasjenige, so mann derley neüen Leüthen vorstrecket, auch wiederum, 
und zwar während deren von Seithen der Grundherrschaft zu gemüssen 
habenden 3 frey Jahren successive hereingebracht werden möge, als 
worinfalls zu beobachten seyn wird, dasz mit Ende des ersten Jahrs 
das vorgestrekte Eysenwerk und das etwann vor die Haüserstampfer 
dargeliehene Taglohn, in zweiten und dritten Jahr aber das zu Bey-
schafTimg des Viehes und Handwerkszeüg anticipirte Geld in gewissen 
Zahlungsratis wider hereinkommen möge, indeme nach Exspirirung 
deren 3 frey Jahren, wann der IJnterthann unter die Bezahlung und 
Robath, dann unter die Praestirung des 7-tel, 9-tel oder 10-tel verfallet, 
als dann demselben schon zu schwer fallet, ausser dem onere currenti 
auch die alten Schulden abzufihren, worzu er doch durch die erste 
3 Jahr Zeit und Gelegenheit genug hat. 

22. Gleichwie der Impopulationsprovisor nicht nur seine und des 
Impopulationsispan Besoldung mit Ausgang eines jeden Quartals zu 
bezahlen und auch alle bey der Impopulation vorkommende Ausgaaben 
zu bestreitten haben wird, also wird auch derselbe über all empfan-
gende Impopulationsverlaaggelder, hieraus laistende und widerum 
einbringende Anticipationen und andere vorkommende Ausgaaben oder 
Einnahm, wie nicht minder über das beyschaffend, vorräthig und aus-
gebende Bauholtz, Eysenwerk, oder andere Baumaterialien und Requi-
siten eine förmliche Rechnung zu legen, und nach Ausgang eines jeden 
Jahrs innerhalb 6 Wochen mit denen behörigen Documentis belegter 
einer hochlöblichcn königlich hungarischen Hofcammer mittels des Herr 
Hofcammerraths und Administratoris von Rottenhausen zu überreichen, 
folgbar auch über diese in seine Verrechnung einschlagende Einnahme 
und Ausgaaben mit Ende eines jeden Quartals den behörigen Quartals-
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extract durch den nemblichen Weeg an obgcdacht-hohe Instanz ein-
zusenden haben. 

23. Hat derselbe bey einen elwann vorkommenden besonderen 
Zufall, wo villeicht periculum in mora subversiret, auch ohne Abwar-
thung deren Monath- oder Quartalrapporten die nötige Anzeige und 
Vorstellung dem Herrn Hofcammerrath und Administrator} von Rotten-
hausen zu machen, und in allen Fällen die erforderliche Aushülff und 
Anschaffungen mir beyselben anzusuchen ; sodann aber über jenes, so 
etwann bey ein oder anderen District angewiesen werden wird, mit 
denen Herren Districtual-Provisorn in guter Einverständnusz die nöthige 
Correspondenz zu pflegen. 

24. Wird der ihme Herrn Provisori untergebene Impopulations-
ispan zur embsigen Beobachtung seiner Schuldigkeit, und womit er 
denen neüen Leüthen mit Mässigkeit und Klimpf begegnen möge, zwar 
anzuhalten, doch wird auch gegen ihm die anständige Moderation, als 
gegen einen cbenmässig königlichen Beambten zu beobachten seyn, 
da dann : 

25. Viel und weitschichtig wäre alle und jede Kleinigkeit dieser 
Instruction zu inseriren, also wird all übriges hiebey Vorkommendes 
der Treü, Eyfer und Embsigkeit und der vernünftigen Besorgung des 
Herrn Provisoris überlassen und hiemit bestens anrecomendiret, nicht 
zweiiflend, es werde derselbe durch die ohermüdete Dienstlaistung den 
aus diesen heylsamen Impopulationswerk anhoffend beträchtlichen 
Nutzen ergebigst zu verschaffen und sich hierdurch zu weiterer der-
mahleinstiger Beförderung verdienstlich zu machen nach allen seinen 
Kräften trachten. Apatin den 22-ten Juli 1763. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályában „Relationes Comissariorum 
Regiorum" fase. 39. n ° 66. alatt. 

OKTATÁS A FÁCZÁNTENYÉSZTÉSRÖL. 
(1712. 1761.) 

I. 
Az f á c z á n y o z á s n a k v a g y a z o k ö s z v e s z e l é d é t é s é -

n e k f u n d a m e n t u m a . (1712 körül.1) 

Szent-György havában, az helynek állapotjához és alkalmatosság-
nak mívoltához képest, valamely szép sűrűségben, akitül nem messze, 
már az szelódélü vagyis szoktató hely eikészéttetett, tiszta és csendes 
napnak reggelin bocsáttassanak el az fáczánytyúkok. Annakutánna estve-
felé, nem messze attui, azhol a tyúkok elbocsáttattak, mellette a szok-

R Ezen emlékirat írása a mult század elején, nyilván a híres kuruez gene-
rális : gróf Károlyi Sándor számára készült, alkalmasint 1712 körül, mert ez évi 
„memoriale"12. pontjában elrendelte, hogy vadásza Derecske tá jára utazzon s olt 
íáczányokat fogdosson össze s azokat aztán Nagy-Károlyban a Somos kertben 
tenyéssze. ' T. K. 



3 8 7 . 

tató helynek bizonyos jó illatú füst tétettessék, és azon túl, azon szok-
tató hely búzaszemmel hintettessék meg, és így reggel azon helyt úgy 
találván és a buzábul evén, oly állandók s maradandók lesznek, mintha 
ott költettek volna. 

Vigyázni köll azonban, hogy azon tyúkok mezételen kézbül ne bo-
csáttassanak, hanem amely kosárokban vitettctnek ki, azokon alacsony 
helyen legyen lyuk és azok tétessenek le s mindig 60 lépésnyire távozni 
kell tőlök, mindaddig amíg maguktul ki nem mennek, netalán elvadul-
janak és egészen elrepüljenek. 

Ismét azt is observálni kell, hogy ha 15 tyúk bocsáttatik e l : csak 
1 kakast szükséges vélek kibocsátani, ha 30 : kettőt és így tovább, mert 
ha sokan lennének, egymást elűznék és így szaporodásban alkalmat-
lankodnának. 

Mi formán készéttessék az szelédétö hely vagyis ágy. 
Egy öl hosszúságú és másfél öl szélességű hely készéttessék, men-

nél nagyobb sűrűségű fiatal bokrok vagy tövisek között. Azon hely, alul 
örögebb fövennyel, azon felül 1 arasznyi vastagságra vörös homokkal 
avagy fövennyel, és azután úgy elkészülvén, minden reggel búzával 
hintettessék be. Adathatik nékiek szárastul is kalászos búza, hogy azt 
magok kiverjék. Azon helynek vagy zsendelyes vagy szalmás fedelecské-
jének kell lenni, hogy a hó vagy eső el ne vesztegesse; küből vagy 
lábul való edény légyen a helyen, akiben esővíz tartassék számokra. 

Felette vigyázni szükséges arra is, hogy amidőn a tyúkok tojáso-
kon ülnek, mindennap szorgalmatosan hintessék nékiek a búza, hogy 
azt szaporán felszedjék s tojások meg ne hűljön, mert eledelre valójok 
nem lévén, azt, másutt fogják keresni, tojásoknak elhagyásával azok 
elhűlnek s elvesznek. Olyan ülő tyúkokat megüsmerhetni ganéjokrul, 
mert bőven s nagyon ganéjoznak. Az etetü helyt szükséges mindennap 
gereblyével megujétani, hogy inegtudathassék mindenkor mi járt rajta. 

Szükséges arra is végyázni, hogy ha a fáczánytyúk valamily oly 
nem igen bátorságos és világos helyen megtojnék, azhol jól meg nem 
bújhatnék, vagyis gödrös völgyös helyen, azhol a víznek alájafolyásával 
megázhatnak tojási, avagy pedig azhol kutyátul, macskátul, ölyütül fél-
tethetnénck, — tehát azokot olyan helyrül felvévén, melegen, ember 
köbölyiben szükséges haza vinni és szeléd tyúk alá tétetni kikültésig ; 
az fáczánytyúk azután más tojásokot egyéb helyen gyűjt és fiakot 
fog külteni. 

Miként neveltessenek háznál az fiók fáczányok. 
Szükséges akárhol található fáczánytojásokot az ember köbelyiben 

melegen haza vigye és házi tyúk által kiktiltesse s amidőn már élni 
kezdenek, azokra jól és szorgalmatosan vigyázni kell s legelsőben is 
tisztán csak : keményre főtt hangyaboly adattassék nékiek, az is mennél 
apróbban vagdalva, azután keveset nevekedvén : kölös és mennél apróbb 
árpa. Ki kelletik azonban őköt mindennap, kivált tiszta időben nap 
fényességén, valamely kertecskében bocsátani, olyanban tudnia illik, aki 
jó rekeszes légyen, hogy abbui ki ne mehessenek, avagy máshova ne 
vehessék magokot. 
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Legfőbb módja, hogyha az fáczányok elosztanának, azoknak füst által 
való vissza- és öszvehozására. 

Szükséges a helyen, azhol valaki fáczányokot tartani kéván, az 
etetü helyhez legközölebb egy mécznyi vermet avagy gödröt vájjon és 
az alább megírt speciesekbül füstöt csináljon. 

Fél kéve zabszalmát, két nyolczadrész kendermagot, egy jó kéve 
fekete ürömfüvet, egy kévécske kakukfüvöt, egy vagy két jó ökölnyi 
darab viaszat, akibül a méz már kisajtoltatott, és két vagy három birs-
almát eggyüvévagdalva és egyelétve, azon már elkészétett gödörben 
tegye bé, és azután 2 vagy 3 órával estének elütte, azok gyújtassanak 
meg és fűiddel takartassanak bé hogy igen ne éghessenek, hanem egész 
éjjel füstölhessenek. Vigyázni kell arra is, hogy csendes és tiszta idejű 
este légyen, és a szellü eggyütt a füsttel, harmat vagyis köd módjára 
mintegy a föld szinén, oda ahol a fáczányok lesznek hathasson s azon-
nal valamennyi fáczány azon füstöt megérzi környöskörül egy mérföldnyi 
helyrül azon helyre gyül. 

Megesik olykor, hogy a fáczányok mindnyájan az olyatin éltető 
vagyis szaporító helyekrül elvesznek s elmennek és oly helyre veszik 
magokat, ahol talám valamely halastónak a vize elbocsáttatott s holmi 
mocsáros helyre, akkoron is ezen füsttel lehet és kelletik ököt vissza-
hozni helyekre. 

Mikor kelletik azon füstöt csinálni. 

Egyszer vagy kétszer tavasszal, amikor tudnia illik, az fáczány-
tyúkok kibocsáttatnak. 

Másodszor : Szent Jakab napja után. 
Harmadszor: aratás után. 
Negyedszer : Szent-Mihálynap tájban. 
És ismét midőn valaki a fáczányokat viszont bézárni akarja. 

I I . 

S p e c i f i c á t i ó f á c z á n y o k r a s z ü k s é g e s á l l a p o t o k r u l . 

(1761.1) 

1. Az első esztendőben egy embert hangyatojást hordani. 
•2. Fáczányok számára, túrónak, egy tehenet tartani, vagy major-

bul kiadni túrót. 
3. Föstre, mely után fáczányok szoktak hazájokba rectificálni : 11. 3. 
4. 6 pujkát aki fogja költeni vagyis fáczányok tojásán ülni és azok 

számára intertentiónak : egy holnapra 3 mécz árpa. 
5. Spagátbul kötött kis hálót 5 ölnyire hosszú, 3 ölnyire széles. 
6. Két kamarákban közönséges vásznot. 
7. Susgeltet: ha varjút és szarkát lő xr 3, ha pedig nagyobb kúr-

9 Ezen évben szeptember 13-án rendelte el gróf Károlyi Antal Nagy-Károly-
ban egy fáczányosluíz épitését, a fáczányok téli tartózkodására, melynek eredeti tervei 
is fönnmaradtak. T. K. 
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tevő madarat lő xr 7, azonban Excellentia grátiájára ajánlja, amennyit 
méltóztatik adni. 

8. Ha fáczányt konyhára kiadja vagy máshová, ajándíkul ő Excel-
lentiája parancsolatjábul discrétiót committálnak. 

9. Conventióm pedig : amint más uraknál léve, többet nem prae-
tendálok. 

PotoczJca Ferencz, 
jáger vagy fáczányos. 

Mindkettőnek eredetije a gróf Károlyi nemzetség budapesti levéltárában, a 
Lad. F. fiókban. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

KUTATÁSOK A GRÓF KÁROLYI NEMZETSÉG LEVÉLTÁRÁBAN. 
A nyári szünet alatt, g r ó f K á r o l y i T i b o r ő exczellencziája engedé-
lyével s a levéltár felügyelője, az ismert nevű tudós : É b 1 e G á b o r 
szíves kalauzolása mellett, ;alkalmunk nyílt a gróf Károlyiak budapesti 
gazdag levéltárának g a z d a s á g t ö r t é n e t i anyagát átkutatni. Ennek 
az anyagnak legbecsesebb része kétségkívül az, a mely a hírneves kurucz 
generális g r ó f K á r o l y i S á n d o r nevével függ össze. E kiváló had-
vezért és államférfiút mint korának legzseniálisabb 11 e 111 z e t g a z d á j á t 
ismerjük meg ezekből az adatokból. Talán az egyetlen abban a korban, 
a kinek igazán európai látóköre volt és a ki a magyar nemzet gazdasági 
szükségeit és erőforrásait annyira ismerte volna. Teremtő erejének kifogy-
hatatlan leleményességével versenyez óriási szorgalma. Mintegy harmincz-
negyven csomóra terjednek levelei, utasításai, emlékiratai s az azokhoz 
való mellékletek, melyek részint nagy terjedelmű uradalmainak kezelésére, 
részint Magyarország gazdasági politikájára vonatkoznak. És mindezeket 
még becsesebbé teszi nekünk az, hogy valamennyi m a g y a r u l van 
írva, a gróf Károlyi Sándor zamatos, erőteljes stylusában, méltó meg-
nyilatkozásul az ő erős, hazafias lelkének. Addig is, míg e ritka becsű 
gazdaságtörténeti anyag — amint reméljük is — napvilágot láthatna, 
gondoskodtunk arról, hogy Szemlénkben a legérdekesebb rész, vagy szak-
szerű füldolgozásban, vagy — mint már a mostani füzetben is tesszük — 
egész terjedelmében tótessék közzé. T. K. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE" f. é. július-augusztusi füze-
teinek gazd. tört. vonatkozású közleményei : R u li 1 a n d J. Nagytőke és 
nemzeti termelés. — Agrárpolitika a múltban. 

AZ „AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ" f. é. május-augusztusi füzeteinek 
gazd. tört. érdekű közleményei : W a r t h a V. Az olasz keramika remek-
művei a renaissance korában. — B é k e f i R. A debreczeni ev. ref. fő-
iskola XVII. és XVIII. századi törvényei. — T a g á n y i K. Megyei 
önkormányzatunk keletkezése. 

AZ „ARCHIV FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTE" 86. köte-
tének második felében : minket közvetlenül, a bukovinai c s á n g ó k a t 
illetőleg is, érdekel Dr . R. F. K a i n dl. A jobbágyság Bukovinában czímii 
tanulmánya, mely az ottani s egyúttal a m o 1 d v a i jobbágyság történetét 
a középkortól kezdve 1848-ig a jobbágyfelszabadításig és földtehermente-
sítésig kimerítően tárgyalja. 

A „ZEITSCHRIFT DES VEREINS FÜR GESCHICHTE UND 
ALTERTHUM SCHLESIENS" 1898. évi XXXII. évfolyamának minket 
érdeklő közleménye: II. W e n dt. A boroszlói herczegség társadalmi 
osztályainak küzdelme Korvin M á t y á s k i r á l y ellen 1469—90. — Az 
1899. évi XXXIII. évfolyamban pedig : E. 11 e y m a 11 n. Boroszló keres-
kedelmi joga, mely Boroszlónak Lengyelországgal s részben h a z á n k-
k a 1 való kereskedelmi összeköttetéseire vet világot. 



KÜLKERESKEDELMI MOZGALMAK HAZÁNKBAN I. LIPÓT ALATT. 

Irta : DR. TAKÁTS SÁNDOR. 

(Második közlemény.) 

III. 

„Tiizes" Gábor barát közgazdasági működése. 

Az a rejtélyes ferenczrendi szerzetes, a ki Buda visszavételénél 
titokzatos tűzi szerszámaival oly jelentékeny szolgálatokat tett az ostromló 
seregnek s a kit találmánya után Tüzes Gábornak is szoktak mondani, 
korában jól ismert alak volt. Hogy azóta neve, hasznos irodalmi mun-
kássága és találmányai teljesen feledésbe mentek, az nem az ő hibája. 

Gábor atya, igazi nevén : Fráter Angelus Gabriel G autieri de Nizza, nem 
volt magyar, nem is hívják öt Gabrielli-nek; sem Rafaelnek, mint eddig 
hitték. 

Genua bájos vidékéről szakadt fel hozzánk s annyira megkedvelte 
Magyarországot, hogy a török háborúk bevégzése után is nálunk maradt. 
Buda ostrománál alapitotta meg hírnevét görögtüz-féle, saját találmányú 
rakétáival, a miket ö maga „ignis pyrothenicus" -nak mondott.1) Budánál és 
a későbbi háborúkban szerzett érdemeiért I. Lipót kinevezte őt a császári 
tüzmüvek („ Ernst-Feuerwerk hsu) vezetőjének és évi 2000 frt fizetést 
engedélyezett neki, a mi abban az időben igen szép pénz volt. Mig a 
török háborúk folytak, addig Gábor atya tüzmüvek készítésével foglal-

ozolt. 1690-ben egyszerre 8000 forintot utalványoztak neki e czélra. 
Alivei azonban az udvari kamara 3000 frttal adósa maradt, 1691. febr. 
12-én ö maga kéri Rosenberg gróf kamaraelnököt, utalványozná ki neki 
a hátralékos 3000 frtot, mivel a megrendelt dolgokat már elkészité.2) 

Helyreállván a törökkel a béke, Gábor alva a romboló tüzmüvek 
készítése helyeit, könyveket lapozgatott, tanult és hasznos müveket irt. 

1) Köz. p. m. levélt. Hoffinanz 13,889. fase. 1691. febr. 12. 
2) U. ott „lluic Camerae Aulicae benigne piacúit mens. Augusti anni 1690. 

proximo elapsi decretum emittere, ut pro ignibus pyrothenicis per me probatis octo 
millia sunt extradita" etc. 

<iH2dasíi£lörlci>clmi Sze.T.lo 1899. 2 6 
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Mivel pedig müvei, nyomtatásban — tudtunkkal —- nem jelentek meg, tehát 
máig sem ismeretesek azok. Pedig egytől-egyig Magyarországgal, hazánk 
nyugalmának helyreállításával és kereskedelmének felvirágoztatásával 
foglalkoznak. Ez utóbbi volt az ő kedves tárgya s ebben érezte magát 
leginkább otthonosnak 

Hogy szerzetes létére kereskedelemmel és a magasabb kereske-
delmi politikával foglalkozott, azon nincs mit csodálkoznunk. Olyan vidék-
ről való volt, a hol a kereskedés volt a lakosság foglalkozása. A keres-
kedés tette hazáját gazdaggá s virágzóvá és lehet, hogy ö maga is 
kereskedő családból származott. Egyébként ez időben elég szerzetes 
akadt, a ki az irodalom és a gyakorlat terén kiváló kereskedelmi 
politikusnak bizonyult. A XVII. században Magyarországban is élt egy-
két ilyen férfiú. A Zrínyiek gazdasági és kereskedelmi igazgatói több-
nyire szerzetesek voltak; s e család rohamos gazdagodása bizonyítja, 
hogy anyagi dolgaik vezetését nem ügyetlen kezekre bizták. Szerzetes 
volt Francesco Cosmi, aztán a minorita Brosovith Fcrenez. Zrínyi Miklós 
és Péter ezeknek köszönhették Buccari kikötőjük felvirágozását és a 
Velenczével űzött kereskedésük nagy jövedelmezőségét.1) Francesco 
Cosmi-ra épp ez okból annyira neheztelt az uralkodó és az udvari 
kamara, hogy a pápával zárdába akarták öt csukatni. Azt hitték ugyanis, 
hogy Cosmi elzárásával a Zrínyiek jövedelme a kamara pénztárába fog 
folyni. Zrínyi Péter azonban kifogott az udvari kamarán, meg a pápai 
udvaron is. Francesco Cosmi számára ugyanis apátságot alapított a 
Muraközben s elegendő beneficiummal látta el. így aztán Cosmi továbbra 
is vezette a kereskedelmi ügyeket, de egyúttal — hogy a kamara 
áskálódásainak útját vágja — zárdáját is építgette.2) 

Gábor atya maga ugyan nem kereskedett, de értett a kereskede-
delerahez. Ismerte az európai államok kereskedelmi viszonyait és 
politikáját, tisztában volt az udvari kamara tehetetlenségével és tudatlan-
ságával s igy némi hivatást érzett magában arra, hogy a kereskede-
lemben gyakorlati iránynyal szolgáljon a vezető udvari kamarának. 

Gábor atya, bár nem mindenben értett egyet a merkantil rendszer 
hiveivel, mégis ezen irányhoz csatlakozott. Ö is azt hitte s h'rdette, hogy 
Lipót országainak meggazdagodására az egyetlen biztos mód a keres-
kedelem, főleg a külkereskedelem felvirágoztatása. Minél löbb árut 
szállítanak külföldre — úgymond — s minél kevesebb czikket hoznak 
be, annál jobban gyarapszik az ország. Az örökös tartományoknak akkor 

') Maga az udvari kamara, meg a titkos tanács állítja ezt. Lásd a titkos 
tanács fölterjesztését III. Ferdinándhoz 1652. márcz. 4—18. Országos Levélt. Ország-
gyűlési iratok. 

2) U. ott. 1650, nov. 21. Gutachten den Portum Bucchari betreffend. 



ínég alig volt mit külföldre szállitaniole. Gábor atya tehát kereskedelmi 
tervei központjának Magyarországot, a borban, gabnanemüekben, bányák-
ban s a szarvasmarhában bővelkedő Magyarországot szemelte ki. 

Mielőtt azonban a nyilvánosság elé lépett volna, ismerni akarta 
Magyarországot s Magyarország minden intézményét. Reánk maradt 
müvei: eszes, sok nyelvet tudó, világlátott embernek mutatják öt s mégis 
évekig járt-kelt az országban, tanulmányozta politikai intézményeinket, 
közgazdasági viszonyainkat s forgalmi utainkat. Annyi könyvet vásárolt 
össze, hogy nyakig úszotl az adósságban. De mégsem riadt vissza 
tanulmányai folytatásától s a további áldozatoktól. 

Miután a szükséges előismereteket megszerezte, egyszerre két 
munkát nyújtott be az udvari kamarának. Az első ezt a cziniet viselte : 
„Progetto per li particular/ di Genova circa il commercio dell'Oliguria." x) 
Ez a 39 ivalaku oldalra terjedő mü Magyarország és Genua között 
kötendő kereskedelmi egyezségről szól. Genuának — irja Gábor atya — 
kereskedelme egykor mód nélkül virágzott; ötszáznál több magánhajöja 
szeltea tengereket,melyekAnglia, Hollandia, Spanyolország, Portugália,meg 
a Kelet kikötőit sürün látogatták. Most mind ennek vége ! a kereskedelem 
napról-napra jobban hanyatlik. Egyeseknek rengeteg összegei hevernek 
gyüm'ölcsözetlenül a Casa di San Giorgio nevü bankházban ; a hajók tétlenül 
állnak a kikötőben, mert a háború miatt senki sem akarja koczkáztatni. Az 
egykor hires posztó- és selyemszövő mesterek koldulva járnak Genuában 
s nem kapnak munkát. E szomorú változásokat hároin ok idézte elő: 
a vámok túlságos emelkedése, a livornói kikötő szabaddá tevése, ahol 
most hemzsegnek az idegenek s végül Spanyolország hanyatlása. Ez 
országot most angol, hollandi és franczia flották veszik körül. E három 
ok, melyek Genuának hanyatlását előidézték, kedvező alkalmul szolgál-
hatna Magyarország kereskedelmének fellendítésére. A dolog azon 
fordul meg, adnának-e a genuaiak 5—6 millió kölcsönt Magyarország 
részére, hajlandók voinának-e ez ország kereskedelmét kezükbe venni, 
s a dalmát kikötőkbe ügyes mestereket küldeni különböző iparmiihelyek 
alapítására. A Magyarországgal űzendő kereskedést, a Dnna és Száva 
folyók segítségévei, össze lehetne kölni a keleti kereskedelemmel, lia a 
most folyó háborúban a genuaiak a császár szolgálatába állanának s 
elegendő hajót meg tengerészt bocsátanának rendelkezésére, ezeknek 
családjait Dalmácziában kellene letelepíteni. 

A fölségnek adott kölcsön fejében a genuaiak zálogképpen kikötőt 
kapnának Dalmácziában. Mig a kölcsönös egyezség tart, a genuaiak az 
adriai tengeren királyi joghatóságot gyakorolhatnak ; szabadon telepiil-

') Köz. p. ra. levéltárban van. 
20* 
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holnek, építhetnek s birtokokat is szerezhetnek ; felségjogok azonban 
nem illetik meg őket. A jus fortificationis-ï is csak ő felsége gyakorol-
hatja. Az átengedett kikötő : Buccari, Carlopago vagy más, szabad 
királyi városnak nyilvánittatik s kereskedelmi ügyekben az udvarnál 
felállítandó törvényszéktől függ. Törvény utján kimondatik, hogy az 
összes magyar áruk és élelmi czikkek, melyeket az adriai tengeren 
szállítanak tovább, e kikötőben raklároztatnak. A kivilel módozatait a 
törvényhozás állapítsa meg. Gondoskodni kell kereskedelmi hatóságok 
felállításáról s azok szabadságáról. 

A genuaiak a magyar városokban konzulokat tarthatnak s az összes 
monopóliumok és appaldók kizárásával, elővételi jogokat (jus praeemtionis) 
gyakorolhatnak. Szabadságot kapnak a f á v a l való kereskedésre; keres-
kedelmi hajókat építhetnek s ezeket ő felsége háború idején fel is fegyve-
rezhetné. Ha a genuaiak a Dunán, Száván s Adrián a levantei keres-
kedelembe is belémennének, a bel- és külföldiek nem alakithatnának a 
genuaiakkal kereskedelmi szövetkezetet. Mert a levantei czikkeknek szál-
lítása a Fekete tengertől a Dunán, Oderán át egészen a Balti tengerig 
ö felsége részére tartatik fenn. Ezt a kereskedelmi útirányt más nemze-
teknek lehetne átengedni.1) 

Szól ezután arról a tervről, — amelyet később körülményesen 
szándékozom ismertetni — hogy t. i. egy millió font sterlingnvi kölcsön 
fejében, az angoloknak engednék át a levantei transito-kereskedést 
Ő felsége országain át. E tervnek — úgymond — a genuaiakkal kötendő 
szerződés nem praejudikál. Az angolok és hollandok, a kik az Elbán, 
Oderán és a Dunán a Fekete tengerig iiznék a hajózást, egy milliónyi 
tőkéjüknek bő kamatját fognák élvezni ez irányú kereskedésük után. 

Miután egész tervét kellőleg megvilágosította, szól a felmerül-
hető nehézségekről s azok megszüntetésének .módjairól. Az ,,Opposizioni 
e riposte de proggetto per li particolari di Genova, e per il commercio 
dell'Ongariau czimü fejezetben történeti alapon fejtegeti Dalmáczia és 
az adriai tenger viszonyait s a magyar királyság jogait. A hol szüksé-
gesnek látja, törvénykönyvünkből bőven idéz is s minden kétséget kizáró 
módon igyekszik bebizonyítani, hogy Lipót mint magyar király, átenged-
heti a genuaiaknak a kivánt kikötőt.2) 

Másik müvének, mely Magyarország általános kereskedelméről 
szól, ezt a czimet adta: „Compendio de proggetto universale per il com-

' ) Gábor atya itt Vecelli-nek majd később bővebben ismertetendő küldetését 
s az angol kereskedelmi alkudozásokat tartotta szem előtt. 

2) Ugyanerről szól a : „Modalità t ra le opposizioni c riposte per facilitare 
il proggetto" czimü fejezete is. 
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meráo dell'0ugaria''.1) Ebben a Magyarországra vonatkozó általános 
ismeretek szükségességét hangoztatja, melyek nélkül ezen országban 
kereskedelmi vállalatokba senki sem bocsátkozhatik. Majd az ország 
elszegényesedéséaek okait adja elő. Magyarország — irja — a katonai 
subsidiumra, ő felsége fokozatos követeléseire, különféle szövetekre, 
arany- és ezüstnemüekre s fűszerekre adja ki pénzét. Mivel pedig, az összes 
behozatali árukat készpénzzel fizeti, nem pedig saját termékeivel, azaz 
mivel a behozatal nagy, a kivitel meg semmi — tehát tönkre kell mennie. 
Piaczot kell hát teremleni Magyarország áruinak. Tanult emberekot 
kell külföldre küldeni a szükséges ismeretek megszerzésére. Meg kell 
állapítani a lerakodó helyeket s közvetítőkre kell szert tenni. 

Hogy a külföldi és a hazai kereskedők a Magyarországra vonat-
kozó ismeretekhez könnyen hozzájuthassanak, elhatározta, hogy könyvet 
ir hazánkról. Mivel pedig, a szükséges adatok megszerzése czéljából újra be 
kellett utaznia az országot, I. Lipóthoz fordult némi anyagi támogatásért. 
A jelen háborús idők — irja a császárnak — nem engedik Magyar-
ország viszonyainak megszilárdulását. A monarchia terheinek könnyeb-
bitésére újra előadja terveit. Az általános kereskedelem megalapítása 
az egyetlen eszköz: milliók szerzésére, de csak akkor, ha megvannak a 
biztos alapok a töke elhelyezésére és a kamatok behozatalára. Az ő fel-
sége minisztériuma részéről e czélból közzétett tervezetből, nem 
tűnik ki sem a kereskedelem megvalósíthatósága, sem életbeléptetési 
módozata; azonkívül nincs összhangzásban a magyar municipális tör-
vényekkel ; nincs reális alapja.2) Tudnunk kell, mennyi a vámjövedelem, 
mennyi a rentélc quantuma s Magyarország évi termése. A külföldi 
czégek a mai viszonyok közt nem bocsátkozhatnak nagyobb vállalatokba ; 
mert a szükséges alapfeltételek felöl senki sem tájékoztatja őket. A 
kereskedésre felügyelő császári biztosoknak kellene a szükséges ada-
tokkal szolgálniok, vagy sajtó utján volna jó közzétenni. Ez utóbbira 
vállalkozott ő ! A munka, melyet elkezdett irai, ugy a külföldi, mint a 
hazai kereskedőknek megadja a szükséges|elöismereteket. Dehogy e müvet 
befejezhesse, még több hónapig utaznia kell. Ö felségétől függ, hogy 
magányosan, vagy egy kamarai biztos kíséretében tegye meg ez utat. 
Ha e munkát kinyomtatják, hátra lesz a hazai lakosság kioktatása. 

1) Köz. p. m. levéltárban van. 
2) „Dal manuseritto però à questo line nel suo Caesareo Ministro già publicato, 

non esce fuori la practicabilità di detto Commercio, perche in esso non si spiega 
la formalità d'instituirlo, nè si fa vedere l 'uniformità delle proposizioni alle leggi 
municipali. Nè meno in esso si fanno vedere li fondi reali del 1 i millioni, che si 
promettono, ma è solo insinuata la possibiltà di trovarli, quando li fondi saranno 
tali. Hoc opus, hie labor" etc. 
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— irja — ugy tetszik, hogy ha az államoknak és társulatoknak 
rendelkezésére állanának a Magyarországra vonatkozó ismeretek, maguk 
tonnének ajánlatokat s küldenének a tárgyalásra embereket. Ez szükséges is 
mert külföldi pénz nélkül nagyobb vállalkozásokról alig lehet szó, 
főleg nem Magyarországon ; már pedig ez az alapja ö felsége összes 
országainal: ! 

Szól ezután Velencze kiterjedt kereskedéséről Magyarországgal. 
Kivitel, bevitel és transito utján milliókat szerzett már Velencze. Itt az 
ideje tehát, hogy őfelsége néhány kikötő elfoglalásával szintén részesüljön 
az adriai kereskedés hasznában. Ha Anglia és Holland a megjelenő 
munkából alapos informatiót kapnak arról a kereskedésről, a mit, most 
maga Velencze üz, érdeklődni fognak az adriai hajózás iránt s Velenczé-
nek belé kell egyeznie az adriai hajózás közösségébe s a milliókban, 
miket eddig egyedül élvezett, másokat is részesítenie. 

Könyve megírásához némi útiköltséget és három pátenst kért : a 
hadi tanácstól, az udvari kanczellariától és a magyar kanczellariától.1) 
Megkapta-e a kivánt támogatást, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy a, 
jelzett könyvet tényleg megirta. Hol rejtőzik, ez a reánk nézve fölülte 
fontos és érdekes mü, nem sikerült megtudnunk. Előszava, fel-
osztása és teljes tartalomjegyzéke azonban meg van a volt udvari 
kamara levéltárában. A könyv czime igy hangzik : „A'ova caria geographica 
totius coronae Hungáriát' cjusdemque accurata deseriptio hic est inscrenda." 
A belső lapon ezek a sorok olvashatók : „Nucleus publicae utilitatis ct 
inelyti regni Hungáriáé practicabile ac legale commercium ad libros 
très compilatum. I. De mercibus. II. De inslitiitione ct III. De regimine 
commercii pro exteris ct nationalibus iideliler ac laborióse digestion. 
Additis delineationibus fluviorum, locorum, darum et portmim mariti-
morum. Anno 1702." 

A könyv I. Lipótnak van ajánlva. Magyarország — irja az elő-
szóban Gábor atya — az cg harmatától termékeny, a föld zsírjától 
bő termő, nagysága miatt hatalmas, élettel bővelkedő ország. Őröl: alapja 
lehet felséged kincstárának ! Legyen felséged ez ország segítségére s 
jóakaratának bő kamatait fogja látni !2) 

') Köz. p. m. levélt. Hungarica. (Kelet nélkül.) 
'-) A kereskedelemről ugyanitt ezeket is mondja : „Commercii necessitateli! 

s.'iepe fuisse proposilam, et aclu proponi, non ignoro Augustissime Caesar, verum 
irritas fuisse, sese apud Aulam insinuaulium propositioncs comperio : quia practi-
cabile in Hungaria id crediderunt, quod Patriae legibus non est conforme, quodve 
in aliis reguis et ditionibus Europae, regia et absoluta senatuum authoritas, absque 
statuum ct ordinum consensu, praeceptoric exercere valet. Nec miuoris momenti 
alium crroreiii deprehendo, commercium scilicet in Hungaria praescrtim instituera 
velie, el exteras nationes non praemoncrc de mercibus, quibus regnum abundat et 
de aliis, quibus necessario indiget" etc. 
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Magyarország ismertetése, a mit a világ elé bocsát, tiszta és igaz. 
Nem hallomásból vagy mások levelezéséből tudja, a mit irt, hanem a 
magyar jognak évek során át folytatott tanulmányozásából s több évi 
utazása közben szerzett személyes tapasztalásából. Latinul irt, hogy 
minden nemzet világosan megértse : egyszerű stilusban, mert a keres-
kedők a valót s nem a költői frázisokat kivánják hallani, jobb szeretik 
a hasznosságot, mint a szónoki figurákat. A mit nem lehetett lai inul 
jól kifejezni, arra német, olasz, franczia és spanyol szavakat használt. 

E rövid bevezetés után munkája felosztását adja. Az első könyv-
ben, mely Magyarország áruiról szól, 16 fejezetben 191 áruczikk ismer-
tetését nyújtja.. Külön-külön szól a gabnanemiiekröl, a magyar dohány-
ról, a magyar és török viaszról, a méz hőségéről, a vizahalászatról, a 
süllőről (fogas), a tokaji, sopronvidéki és csáktornyai borokról, a budai, 
szegszárdi, pécsvidéki és szerémi vörös borokról stb. A második könyv 
a kereskedés szabadságáról szól; itt ismerteti a magyar, rácz és zsidó 
kereskedőket ; az akkori kereskedelmi szövetkezetek közül a „Societas 
Hangar ica-Bohemico-Aicstriaca"-t, a ,,Societas Imperii"-1, a keleti 
kompániát, az angol, hollandi, lengyel, olasz és franczia társulatokat. 
Külön fejezetben, egyenkint ir a magyar emporiumokról, a harmincza-
dokról és vámokról, az utakról és közlekedési eszközökről ; a magyar-
országi uj ültetvényekről, a bevitel és kivitel módjáról, a kereskedelmi 
társulatok alaptőkéiről stb. A harmadik könyv a kereskedelem igazga-
tásáról szól. Az egyes fejezetek ebben is a legfontosabb tudnivalókat 
tárják fel. Így az első fejezet a kereskedelmi joghatóságot, az elöljárókat 
és a különféle kiváltságokat ismerteti; az ötödik a magyar sulymérté-
kekröl szól, a hatodik a folyó- és hosszmértékeket mutatja be. A hetedik 
fejezet az árakkal foglalkozik, a nyolezadik a pénznemeket, a kül- és 
belföldi értékeket fejtegoti, a kilenczedik a közbiztonságra vonatkozó 
dolgokat tárja fel ; a tizedikben pedig a hajózást és a hajózásra alkalmas 
folyókat ismerteti. 

Mivel pcdigaXVII. századból Jiasonló irányú és tartalmú munkanem 
maradt reánk, Angelus Gabriol Gautieri müve megbecsülhetetlen értéket 
képviselne, 11;i napvilágra kerülne. Egyébként nem a Nova Carta 
Geographica volt utolsó munkája. Ép oly becses, habár más irányú a 
Lipót király megbízásából irott ,,11 Governo DellOngariaL'Anno 1701".I) 
A 143 ivalaku oldalra terjedő mű Magyarország politikai kormányzásáról 
szóló javaslat. Mivel nemcsak javaslatokkal áll elö, hanem a meglevő 
politikai, közigazgatási, igazságügyi és gazdasági viszonyokat is ismer-
teti, mint a Rákóczy felkelést megelőző viszonyok eredeti s egykorú 

') Bécsi cs. és kir. udvari könyvtár kézirat tárában: 8690. (Bee. 111.) 
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ismertetése, megérdemelné a kinyomatást. A közgazdasági viszonyokat 
a negyedik fejezetben „Dell' amministrazione dell' eeconomi co" czim alatt 
tárgyalja. Ez a fejezet egymaga 54 különálló pontra oszlik.1) 

Abban az időben, mikor Gábor atya e müvét beküldé, Breuner 
gróf elnöklete alatt a magyar kanczellária elnöke és tanácsosai, azután 
Aichpüchl, Mayer és Krapf udvari kamarai tanácsosok még javában 
tanakodtak az igazságszolgáltatás módjáról a töröktől visszafoglalt 
részekben (neoaquislica) s még 1702. szeptember havában is csak a 
kidolgozás módjáról értesitik ö felségét.2) Lehetséges, hogy Gábor atya műve 
ezen alkalommal s erre a czélra készült. Lipót ugyanis a kiküldött 
bizottságtól azt kívánta, ugy készüljön el a javaslat, hogy a magyarok-
nak panaszra ne legyen okuk. 

Hosszú idő telvén el azóta, hogy Gábor atya első javaslatait 
benyujtá, tehát liogy az udvari kamarát válaszra vagy döntésre sarkalja, 
újra beterjeszté a genuaikkal kötendő kereskedelmi egyezség tervét, 
meg a Magyarország általános kereskedelmére vonatkozó javaslalát. 
Végre-valahára, 1702. szept. 26-án az udvari kamara is megszólalt. 

Salaburg gr. kamaraelnök, magának Lipótnak jelentette, hogy az udvari 
kamara az egyházi ügyek és az adózás berendezésével Magyarországon 
már meglehetősen előrehaladott; most már csak a rendes kereskedés 
behozatala volna hátra. Égető szüksége van erre is e szép országnak, 
melyet Isten és a természet minden széppel és jóval megáldott. Egy-
két előmunkálat már történt is e dologban. Pater Angelus di Nizza 
francziskánus a mellékelt compendiumokat nvujtá be Magyarország 
általános kereskedelmének berendezésére. Ugyanő mellékelle a szükséges 
kölcsön-alap megszerzési módját is s ajánlkozott, hogy a genuaiakkal 
űzendő kereskedést maga be is rendezi. Az első projection — irja Salaburg 
gróf — megfelel mindama föltételeknek, a miket egy jól berendezett 
kereskedelem megkíván. A második javaslat is olyan, liogy elég inditó 
ok van életbeléptetésére, vagy legalább megkísérlésére. Az udvari 
kamara Gábor atya terveit szeretné megvalósítani és e czélból őt a 
kikötők tanulmányozására óhajtja kiküldeni. A genuaiaktól fölveendő 

' ) Az egyes fejezetek a következők : I. D'una ben' ordinata direzione dell' Aulico 
Ministero per l 'Ongaria. II. Del formare e subordinare il conseglio nazionale et il 
governo del Regno alla radicale auttori tà della Corte. IH. Del Governo dei Comitati 
delle città e delb Dominy tenestr i . IV. Dell 'amministrazione dell 'ecconomico. V. Del 
stabilimento dell Anni, milizia nazionale, presidy e confini ; liberta dell'armi. VI. Del 
corso giudiciale. 

2) A felterjesztésre Lipót ezt i r ta : „und ist gleichwohl dahin zu sehen, dass 
die Ungarn nicht Ursach haben, sich zu beklagen, so solle man diesen Vorschlag 
in der Hauptdeputation überlegen, oder wenigisten mit denen Vornehmsten darüber 
sich vernemben." (Hungarica 1702. szept. 11.) 
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előleg ügyében is tárgyalhatna. Mellé lehetne adni Pellizoni apátot, 
a ki szintén jól ismeri Genuát s ü felsége velenczei követségénél is 
szolgált. Kiküldetésük azonban föltétlenül magánjellegű legyen s 
egyezséget csak magánosokkal köthetnek, mivel ez az egész kereskedés 
csakis magánjellegű lehet ! 

Salabtirg gróf — tekintettel Gábor atya jó szolgálataira — azt is 
fölemlíti Lipótnak, hogy e derék férfin a török békekötés óta leszállított 
zsoldjából nem tud megélni, adósságokba keveredett s a hitelezők meg-
lehetősen szorongatják. Kívánatos volna tehát, ha ö felsége beleegye-
zésével adósságait a kamara kifizetné. 

Az udvari kamara elnökének eme fölterjesztéséből Lipót első 
sorban azt vette észre, hogy k ö l c s ö n fölvételére alkalom kínálkozik. Az 
ilyen dolgot természetesen mindig szivesen vette s most is késedelem 
nélkül ráirta a fölterjesztésre, hogy ,,« mostani viszonyok között a pénz 
előteremtésére semmiféle alkalmat sem szabad elmulasztaniGenuában 
tehát egyelőre csak pénz után nézzenek ; politikába azonban ne avat-
kozzanak. A két projectumot azért nem kell figyelmen kivül hagyni ; 
ellenkezőleg, a kamara fontolja meg jól, hogyan lehetne azokat kivinni. 
Értesítse Gábor atyát és teremtsen pénzt az utazásra! Később majd 
— irja — rezolvál egyet-rnást ez ügyben. 

A szép tervekből egyelőre tehát semmi sem lett. Gábor atya 
fáradozásainak csak annyi eredménye volt, hogy ö helyette Pellizoni 
apátot küldték Genuába kölcsön szerzésére. Azaz hát némi elismerésről 
az ö részére is gondoskodtak. Lipót ugyanis Orimani bibornok2) köz-
vetítésével czimzetes püspökséget kért részére, Ígérvén, hogy javadal-
mazásáról majd ö fog gondoskodni. Mivel az oláh pápai vicariátus, mely 
czimzetes püspökséggel volt összekötve, épp üresedésben volt, XI. Kelemen 
pápa azt Angelus Gabriel Gautieri-nek adományozta. Az udvari kamara 
viszont évi 1200 frt fizetést biztosított neki. 

Erre a nagy kitüntetésre, Gábor atya is elmondhatta, hogy nesze 
semmi, fogd meg jól. Ö maga irja, hogy ez a drága portéka nem 
szegény embernek való! A bullák kiváltására ugyanis 1478 frtot kellett 
Rómába küldeni, azonkívül fizetnie kellett a pápai kanczellária és a 

i) U. ott. 
2J „Quod cum sua cacra Caos. Regiaque Majestas Pattern Angelum Gábrielem 

Gautieri a Nizza strictioris observanliae sancti Francisci, theologum ac provinciáé 
patrem, provinciáé vero refonnatae sti. Thomae apostoli alumnum ac professum> 
ob servitia per eundein in obsequium Aug. Doinus Austriacae praestita et in futurum 
praestanda ad cpiscopatus titularis graduili, dignitatem ac promotionein candida-
vcrit, et ad hunc finem per clementissimas suas Caesareas epistolas ad eminentis-
simum d. Vincentium titilli S. Euslachy Diaconum Cardinalem Grimani Sacri Romani 
Imperii Protectorem etc. com. fecit." 
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congregatiók taksáit. Pedig ép ez időben négy éven át amúgy is nagyon 
sok kiadása volt; könyveket kellett vásárolnia, utaznia, szolgát tartania 
stb. A kamara részéről biztosított évi 1200 frt meg nem nevezhető 
jutalomnak, hiszen eddig is évi 2000 frt fizetése volt.1) Emelés helyett 
tehát leszállitotlák évi járulékait. E miatt 1703. febr. 27-én hivatkozván 
szakadatlan munkásságára és ö felsége méltányosságára, arra kéri az 
udvari kamarát, legalább az eddigi évi 2000 frtot utalványozlassa ki 
neki, hogy tovább folytathassa kereskedelmi tanulmányait Magyarország-
ban és Dalmácziában.'2) 

Mi lett belőle aztán? hol és mikor végezte be munkás életét? — 
ezekre már mi sem tudunk megfelelni, mert a volt bécsi udv. kamara 
irataiban, ezentúl nyoma vész. 

.ló Sedgewick Zakariás, aki ezernyi akadályok között először jutott 
el a m a g y a r b o r o k k a l Londonba, folytatta a kereskedést mind-
addig," mig_a ltákóczy-féle fölkelés miatt abba nem kellett hagynia. 
1705-ben a felkelők kezébe jutott, de Löft'elholz aradi kommendáns 
kiszabadította öt, mire hálából 0000 frtot adott neki kölcsön.3) > 

Sedgewick példájára Ferner Ferente Jakab bécsi posztókereskedő4) 
a Joannes Ouïlélmus Teschenmacher londoni czégnek s Qeorgius Je Pirschen 
amsterdami nagykereskedőnek factora, szintén kedvet kapott a magyar 
bor kiviteléhez. Az udvari kamara erkölcsi támogatásának megnyerése 
nem volt nehéz, mert Vecelli kamarai tanácsos — mint alább látni 
fogjuk — maga is lelkes szószólója volt a magyar borkivitelnek. 

Ferner ép ugy, mint Sedgewick, császári pátenst kapott s felmen-
tették öt az „Aufschlag" fizetése alól. Ezenkívül az udvari kamara a hadi-
tanács támogatását is kikérte. Ferner bécsi kereskedő — irja ez ügyben 
a kamara — 600 csöbör5) budai és szegszárdi („sírtarder") v ö r ö s 
b o r t szállít készpénz helyett londoni levelezőjéhez. Erre nézve 
császári szabad útlevelet kapott ; a haditanács tehát ezen uj vállalatot 
minden erejével támogassa és védelmezze.0) Ugyanilyen értelemben irt 

') Csak a török liáboruk befejezése után, illetve 1G94. április havában szállí-
tották lc 1000 fr t ra . 

"-') Gábor atya folyamodványa az udv. kamarához 1703. febr. 27. (Köz. p. m. 
levélt. Hungarica.) 

3) Közös penzügymin. levéltár. Hungarica 1476S. fase. 
4) „Burgerl. Tuch Laubens Verwandter in Wien." 
5) Csöbör-nck fordítom mindig a latin urna-1, melyet vedernek is hívhatni. 
n) Köz. p. min. levélt. Hc ifkriegsrath." 

IV. 
Ferner Ferencz Jakab vállalata. 
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a cseh udvari kamarához is. Ez utóbbira azért volt szükség, mivel a 
néhány hó előtt Hollandiába és Dániába küldött bormintákkal, bár csá-
szári útlevéllel szállitotlák, Boroszlóban megvámolták. 

Ferner, a császári kiváltságokkal és útlevéllel kezében Magyar-
országba jött és Budán meg Szegszárdon összevásárolta a szállításra 
alkalmas vörös borokat. S bár már hazánkban tapasztalnia kellett, hogy 
a császári pátens, semmiféle vámtól és harminczadtól meg nem menti, 
mintegy 600 avagy 1000 csöbör borral2) megindult a hosszú útra. Mor-
vában az „Aufschlag-appaldator" föltartóztatta öt, s bár fölmutatta a 
császári kiváltságlevelet, addig nem bocsátotta tovább, ntig 150 forintot 
le nem fizetett „Aufsehlag" fejében. Ilyenformán folyt az utazás az Oderán 
át Hamburgig, ahonnét szerencsésen elért Londonba. 

A budai és szegszárdi vörös bor Londonban annyira megtetszett, 
hogy Ferner még arra az évre (1703) háromezer csöbörre kapott meg-
rendelést. Ezen uj szállítmány érdekében az udvari kamara 1703. okt. 6-án 
ismét átirt a haditanácshoz, s kikérte támogatását.3) Lipót pedig három 
útlevelet állíttatott ki Ferner részére. Az első 200 urna borra szólt ; ez 
Hollandiába volt szállítandó, a másik 800, a harmadik 1600 csöbör 
vörös borra szólt.4) Az útlevelek teljes vám- és harminczad-mentességet 
biztosítanak Ferner részére. De az egész szállítmány fejében Bécsben 
1300 frtnyi vámot (Pausch-Mauth) kellett fizetnie. Ez összegből 1040 frtot 
II. Bákóczy Ferencz feleségének utalványoztak ki.r>) 

A vámosokkal és harminczadosokkal ez alkalommal is sok haja 
volt ugyan Magyarországon, do azért mégis csak folytatta a szállítást. 
Söt még 1704-ben, a kuruez háborúk közepette sem hagyta abba, hanem 
paszpartut szerzett a felkelőktől s folytonos veszély közölt is fáradhat-
lanul járt-kelt üzlete dolgában. Az udvari kamara 1704. júl. 4-én ismét 
kérve-kefte a haditanácsot, hogy védje és támogassa a derék Fernert, 
aki költséget nem kiméivé, a magyar borokat Angliába és az északi 
országokba szállítja. Katonai támogatás hiányában ugyanis uton-utféien 
sértik, kurtítják, bírságolják és károsítják öt Magyarország nagy kárára. 

' ) U. ott. 
U. olt. Hoffiuanz 13949. fase. Lipót egyik át iratában (300 csöbör, a másik-

ban meg 1000 csöbör szerepel. 
8) U. olt. Hoffiuanz 13043. fase. A kamara ez alkalommal már ama félelmének 

ad kifejezést, bogy a „rebellisek" megakadályozzák a borszállítást. Pedig — úgy-
mond — boi• van most elég Magyarországon. 

4) U. ott. Hofíinanz 13044. fase. 1703. oki. 9. Mind a három szabad útlevél 
latin nyelvű. A Hungarica czimü gyűjteményben szintén meg vannak az útlevelek 
ugyancsak okt. o-i kelettel, de az clsö útlevél 1000 csöbörről, a másik 1200 csöbör-
ről (Londonba) cs 200-ról (Amsterdamba) szól. Lásd Hungarica 14794. fase. 

•"') U. oil. Hofíinanz 13043. fase. 1703. oki. 15. 
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A kamarának nincs fegyveres hatalom a kezében, a haditanács tehát 
„legalább egyetlen egyszer" mutasson kemény szigorúságot, s ha mást 
nem, legalább a komáromi szolgabírót fenyítse meg.1) 

Eközben a sok bajhoz még nagyobb járult. A kuruezok miként 
Sedgewicket, ugy Fernert is megugrasztották, s paszpartujával mit sem 
törődvén, borait elragadták. Ferner 1704. őszén csak nagy nehezen mene-
külhetett 700 csöbör borral Hamburgba.2) Hasonló támadásokra ezentúl 
is számilhalott, de azért még sem mondott le az üzlete folytatásáról. 
Ebben az elhatározásában az udvari kamara buzdítása és támogatása 
erősítette meg. A kamara kérelmére ugyanis Lipót „a fontos ügy érde-
kéhen" Fernert, s másokat is, kik az ö példáját követik, fölmentette a 
vámok és harminczadok fizetése alól. Ezen kivül — mondja a kamara — 
még az alsó szász és az észak-német tartományokkal is fáradtságos 
levelezést folytat a vámok elengedése ügyében. Mindezt azért teszi ö fel-
sége, hogy a kereskedőket buzdilsa. Most a magyar, idővel, ha a magyar 
bor tért lwditott, az osztrák borok érdekében fognak hasonló áldozato-
kat hozni!3) 

A Rákóczy-féle fülkelés miatt szük korlátok közzé szorult borkeres-
kedés még az 1705. évben is tengődött valahogy. Ez év őszén ugyanis 
az udvari kamara ismét kihirdettette, hogy az északi tartományok felé 
szállított magyar borok után, sem a császári fővám bérlője, sem magá-
nosok nem szedhetnek vámot, kövezet-dijat vagy álláspénzt. Nem is volna 
jogos és czélszerü, hogy a teljesen uj, s eddig soha nem létezett válla-
latot ilyen terhekkel sújtsák. Mert elvenné a vállalkozási kedvet; már 
pedig — úgymond — a magyar borok kivitelére mindig ujabb és ujabb 
felek jelentkeznek, s a kincstár a békés idők visszatértével szép haszonra 
számithat.4) 

A várva-várt békés idők azonban nem egyhamar tértek vissza. 
Nagyobb arányú borkivitelről többé szó sem lehetett. Az Anglia és 
Hollandia részéről Magyarországhoz fűzött remények tehát a Rákóczy-
fele szabadságharcz miatt nem teljesedtek. A szükségletet máshonnét 

]) U. ott. Hungarica 14763. fase, „nur ein einziges Exempel, wenigist diesem 
Comornischen Stuhlrichter zu s tatuiren" etc. 

2) U. ott. Hoffinanz 13950. fase. 1704. nov. 13. Az udvari kamara jelentése a 
Fernert ért támadásról. 

3) U. ott. Hoffinanz 13949. fase. 1704. szept. 12. „Einrichtung eines vorhin nie-
mals gewesten Wcincommercü". Ugyanitt ú j ra felemlíti az udvari kamara, hogy a 
szerencsétlen magyar mozgalmak miatt Ferner borainak egy részét a rebellisek 
itták meg ! 

4) U. ott. Hoffinanz 13954. fase. 1705. aug. 25. Az udvari kamara három átirata 
a haditanácshoz, az osztrák udvari és a cseh királyi kanczelláriákhoz. 
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kellett fedezniük; s ez a körülmény lényeges befolyással volt a hármas 
szövetség kereskedelmi politikájának megváltoztatására. 

Az eszme azonban sokáig nem aludt el. A magyar borok és ter-
mékek kivitele Angolországban és Hollandiában még több mint egy 
félszázadon át kisértett. 

Voltak nagykereskedők és vállalkozók, akik a magyar mozgalmak 
lecsillapodása után meglehetős mennyiségű bort szállítottak ki oda. A 
gazdag és hatalmas Palm testvérek e czélra külön társulatot is alakítot-
tak s úgy Angolországba, mint az északi tartományokba nagyban vitték 
ki a magyar b o r t és a p á l i n k á t . 1 ) Például 1726-ban e társulat 
ncgy útlevelet kap 1300 csöbör borra és 25 hordó pálinkára. Sőt angolok 
is akadlak, kik Magyarországba jöttek borvásárra.2) Például 1720-ban 
Mylord Cadogan 70 hordó finom magyar bort szállitlat Londonba. 

A porosz követ, söt maga a porosz király is állandósítani akarta 
a magyar borkivitelt Brandenburgba és az észak-német tartományokba. 
1711-ben például egyszerre 431 hordó magyar bort vitetett ki.3) Mind-
össze csak annyit kért, hogy ugyanolyan föltélelek alatt szállíttathassa 
a borokat, mint a lengyel meg az ő révén a svéd király. A kamara 
azonban nem volt hajlandó megadni a kivánt vámmentességet, mert az 
udvari kamara kiszámítva, hogy ha minden hordóban csak 15 boroszlói 
csöbör volt," a vámveszteség már 1939 frt 30 kr. 

A XV11L század közepe után borkivitelünk még nagyobb arányokat 
öltölt. Az ezt feltüntető hivatalos kimutatások szerint csupán Tokaj vidé-
kéről kivittek : 
1767-ben külföldre: 46266 Lengyelországba: 18702 csöbör bort 
1768-ban „ 86881 „ „ 61040 
1769-ben „ 87806 „ „ 32856 
1770-ben „ 94678 „ „ 37845 
1771-ben „ 63397 ,, ., 26823 
1772-ben „ 96828 „ „ 57402 

Sürü alkudozások folytak újra Angolországgal és Hollandiával és 
egymást érték a próbakivitelek. Mindkét helyt „excellens"-nek találták a 
magyar borokat, s nem győzték magasztalni. 4) Ugyanekkor a világhírű 
porosz orvos, Friedrieh Hoffmann munkájában kimutatta, hogy a magyar 
borok egészségi szempontból a világ minden bora fölött állanak. 

9 U. ott. Iloffinanz 14115. fase. 1726. aug. 27. Itt említi először egy útlevél o 
„bortársaság"-ot, a mely harminczad és vámmentesen szállítja ki a magyar borokat 
és pálinkát. 

2) U. ott. Hofílnanz 14009. fase. 1720. 
<9 U. ott. Hoffinanz 13991. fase. 1711. júl. 13. 
9 Köz. p. min. levélt. Ungar. Commerz 1749—1812. Nr. 36. Beiitineck jelen-

tése Hágából 1751. márcz. 22. és „Anmerkungen von dem H. Dominico Palairel wegen 
der luingàrischen Weinen." Ugyanitt van Wilhelm Friedrich Hafelmeyertől : Project 
ein Commercium mit hungarischen Weinen unternehmen. Wien 1749. 
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V. 

Hazzi Kristóf és az örmény kereskedelmi társulat. 

Sedgewick sikeres utjai Hollandiába és Angliába, mintegy fölfedező 
utaknak tűntek föl a többi Örmény és perzsa kereskedők előtt. Évtize-
deken át roppant kerülővel Oroszországon és Svédországon át jöttek 
áruikkal Perzsia fővárosából: Ispahanból Hollandiába, s holland szöve-
tekkel megrakodva ugyanazon utón tértek vissza. 

Megtudván tehát, hogy Sedgewick, az angol-örmény kereskedő, 
nemcsak szabadon jár Lipót országain át, hanem még kiváltságlevéllel 
is dicsekedhetik, elhatározták, hogy ők is megkísérlik a szerencsét. 

Az, aki őket e kísérletre buzdította, s aki Lipót országai felől bő 
felvilágosításokkal szolgált nekik, Hcizzi János Kristóf, Bécsben tartóz-
kodó örmény kereskedő volt. Ez a Hazzi 1702-ben, kereskedelmi ügyek-
ben Hollandiában járt és sürün érintkezett az ott megfordult perzsa-
örmény kereskedőkkel. Tapasztalatai felől sietett az udvari kamarát és 
Lipótot értesíteni. „Hollandiában — irja okt. 22-én ő felségének — a 
perzsa és örmény kereskedők nagy tömegével találkoztam. Elmondám 
nekik (amit már ugy is tudtak), hogy felséged országain át sokkal rövi-
debb az út Perzsiába, mint Oroszországon át. Ök a tömérdek vámmal 
és harminczaddal hozakodtak elő, amelyek miatt lehetetlen felséged 
országain át kereskedniük. Felvilágosításomra, mégis kijelentették, hogy 
hajlandók volnának arra venni utjokat, ha biztosítanák őket, hogy egyet-
len helyen lefizethetik a vámokat és minden föltartóztatás nélkül mehet-
nek tovább. Nagy nyereség volna ez felséged országaira, mivel az örmény 
kereskedők 600 bál (5400 mázsa) nyers selymet visznek egy fordulóra 
Hollandiába, s onnét ugyanannyi más árut szállítanak vissza. A kincs-
tárnak ez legalább 30,000 frtot, sőt idővel többet is jövedelmezne. Azon-
kívül az a tömérdek ember és állat, sokat el is fogyasztana az átvonulás 
alkalmával, s a föld népe szépen pénzelhetne a fuvarozásból. Ha szá-
mukra tehát a kivánt privilégiumot kiállítják, kisérletképen még ez évben 
350 bál árut visznek át felséged országain, s végleg lemondanak a 
harmincz év óta használt régi útirányról." -1) 

Ismervén az udvari kamara végtelen lassúságát, szinte természe-
tesnek kell tartanunk, hogy az 1702. évben nem indulhatott meg ez a 
fontos kereskedelem.2) Pedig —- amint Schmerling jelenti Lipótnak —-
az örmények oly magas vámilletéket ajánlottak fel a transito kereske-

1) U. ott. Hoffinaz 13932, fase. 1702. okt. 24. 
2) De a privilégium fogalmazványa már 1702. júliusában készen volt. 
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delem fejében, mint a milyet a kereskedők az országban eladott áruk 
után szoktak fizetni.4) 

Csak az 1703. évben, midőn a nevezett örmények és perzsák maguk 
jöttek Jlécsbe, indultak meg a tárgyalások. Április hó 21-én az udvari 
kamara a haditanácsot szólítja föl, hogy lássa el a perzsákat s örmé-
nyeket útlevéllel és pátensekkel, hogy a katonai parancsnokok Magyar-
országon ne vegyenek rajtuk regáliákal. A nevezett kereskedők ugyanis 
próbakép 350 bál nyers selymet szállítanak Magyarországon át.2) 

Tekintvén az akkori viszonyokat, csodálkoznunk kell, hogy a próba-
szállitás akadálytalanul és teljes sikerrel esett meg. A végbement kísér-
letből — jelenti Schmerling a királynak — látható, hogy nemcsak a 
kincstár fog ezreket nyerni, hanem az alattvalók is szép keresetre tesz-
nek szert.3) Felsőbb parancsra az udvari kamara az első kisérlet után 
folytatta a tárgyalásokat Hazzival és tarsaival. A tanácskozásokra meg-
hívták a bécsi császári fővámhivatal (Rothen-Thurm) appaldatorál is; 
mert a transito-illeték meghatározása tőle függött.4) Hosszas tanakodás 
után egyszer s mindenkorra megállapították a transito vámokat az északi 
országok, és az Anglia, Hollandia és Perzsia felé irányuló áruszállításra. 
A megállapított tételeket megtaláljuk az örmény kompánia részére 
1703. júl. 3-án kiállított szabadságlevélben.r') 

E szabadságlevélből vagy pátensből megtudjuk, hogy az örmény 
kereskedelmi társulat igazgatóságának lagjai, Hazzin a mozgató főn kivül, 
Valendis de Givont, Mighirdus di Melekset, Sinan di Joannes,0 Mirsa di 
Nazareth, Minas di Mighirdurn,' Pedros di Sarkis és Nurigian di Pedros. 
tehát nevük után itélve törökországi örmények voltak. Ha a társulat 
igazgatóságában vagy tagjaiban változás történt, Hazzi vagy Valendis 
di Givont köteles volt az udvari kamarának bejelenteni. Jövet: Erdély-
ben vagy Szlavóniában, visszamenetkor meg Csehországban megállapodnak 
a határvámnál, mególmoztatják áruikat, s minden bál után 3 krajezárt 
fizetnek; egyebet semmit. Ügy jövet, mint menet, Bécsben meg kell 
állapodniok ; mert itt kell fizetni az összes transito-illetéket. Ez az egyes 

') U. ott. Hoffinanz 13941. fase. 1703. júl. 3. „Referat die Ausfertigung eines 
Freiheitsbrief für Comp. Armenisch. Handelsleuten betreffend.'1 

~l) U. ott. Hoffinanz 13938. fase. „Ersuchung an lübl. Hofkriegsrath." 
3) U. ott. Hoffinanz 1394.1. fase. júl. 3. A jelentésre Lipót ezt a szót irta: placet, 
4) U. ott. Hoffinanz 13940. fase. 1703. jún. 1. „Coinmjssions-Decret an den knis. 

Hofkammerrath Mollardt" etc. 
r>) U. ott. Ilungarica. 14758. fase. Kais. Freiheitsbrief oder Schutzpatent, amely 

a m. kir. Orsz. Levéltár példányáról a „Magy. Gazd. tört. Szemle" 1897. évfolyamá-
ban 344—348. 1. megjelent. 

(1) Az Orsz. Levéltár példányában : (Juanen. 
") Az Orsz. Levéltár példányában : Phigirdum. 
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áruk Szerint különböző volt. Az angol és holland szövetek bálja után 
12 frt, a nyers selyem bálja után minőség szerint 7—12 frt.1) A tár-
sulatnak jogában áll saját használatára 2000 tallérig burnótot, dohányt 
stb., valamint 200 tallér értékű ajándéktárgyat oda és vissza vámmen-
tesen magával vinnie. 

Meglévén a kiváltságlevél, az örmények megkezdték a kereskedést. 
Sajnos, ők is hamar rájöttek, hogy Magyarországban a császári privilé-
giumokkal nem sokra lehet menni. Ha igazat adhatunk Sedgeivick 
1703. aug. 7-iki jelentésének, úgy az örmények a vámosok szemtelen-
sége miatt Hamburgból Archangelen és Tatárországon keresztül mentek 
haza. Ha — irja Sedgewick — a vámsérelmeknek nem állják útját, 
nem csak az ő vállalata, de az összes örményeké mindjárt születése 
után meghal !2) 

A bajok orvoslására Lipót, az udvari kamara meg a haditanács 
ujabb rendeleteket bocsátottak ki. 1705. aug. 5-én pedig az osztrák 
udvari kanczellária, a haditanács és a cseh kir. kanczellária megismé-
telték előbbi szigorú rendeletüket, kimondván, hogy mivel teljesen uj 
és sohasem létezett vállalatról van szó, még a magánosok sem követel-
hetnek vámot a közjólétre nézve oly fontos Hazzi-féle örmény társulattól.3) 

E szigorú rendeletek sem sokat változtattak a helyzeten. Hazzi 
társulata ugyan folytatta a kereskedést, de nem a kivánt arányokban. 
Ennek oka különben inkább a Rákóczy-féle felkelés volt, mely miatt az 
örmények nagy kerülővel, jobbára csak Szlavónián át közlekedhettek. 
De még ez az ut is veszedelemmel járt. Aztán a vámtulajdonosokkal is 
folytonos háborúban állottak. Erre nézve csak egy esetet emiitünk. 

Az 1705. év őszén az örmény társulat az utolsó szállítmánnyal 
tett a Dunán kísérletet. Hazzi szerencsésen el is jutott áruival Pozsonyig. 
Pozsony város tanácsa azonban zár alá vette az árukat, mivel Hazzi 
nem akarta megfizetni a kivetett 206 frtnyi vámot. Hiába állott elő 
privilégiumával, hiába kért, könyörgött és fenyegetőzött, utoljára mégis 

') A fűszerek után a vám meglehetősen mérsékelt volt, igy egy font tea után 
10 kr, fahéj és szerecsendió fontja után 5 kr, bors fontja után 2 kr. Az arany és 
ezüst meg a porczellán után két százalékot, a halcsont mázsája után 1 frtot, az 
elefántcsont fon t ja után 1V2 krt, a czobolyprém után 2 százalékot, egy pár bagaria 
után 6 krt, öt da rab szattyán után 6 krt, az ámbra fontja után 30 krt, a teveszőr 
mázsája után 3—5 frtot, a rebarbara fontja után 4 kr, a gyapot mázsája után 1 frt 
5 krt stb. Ami pedig e tarifában nem foglaltatik, a r ra nézve érték szerint kellett meg-
egyezniük. Egyébiránt e tarifát egész terjedelmében lásd a „Magy. Gazd. tört. Szemle" 
1897. évf. 346—7. lapján. 

3) Köz. p. levélt. Hoffinanz 13941. fase. Sedgewick jelentése az udvari kamarához. 
3) U. ott. Hoffinanz 13954. fase. Különösen az ügynevezett „telonia sicca", a 

bid- és kövezetvámok, meg az álláspénz szedését tilalmazzák. 
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csak fizetnie kellett! A pozsonyi magistratus erőszakossága miatt keser-
ves panaszra indult Hazzi- A tanács — irja az alsó ausztriai és az udvari 
kamarákhoz — öt hétig zár alatt, lefoglalva tartotta áruit, privilégiumaira 
és három „Relaxierungs-Mandat"-jára mit sem adtak, söt még az ö és 
társai élete is veszedelemben forgott a heves összetűzések közepette. 
206 frtot kellett Pozsony tanácsának fizetnie ; 100 frtot költött az ötszörös 
postára : árui kiszabadítása érdekében ; a hajósok tartása öt hétig 160 frtba 
került. Kéri tehát az igy okozott 516 frt kár megtérítését. Más államok 
— úgymond — az ilyen vállalatot keresve keresik, s megalapítóját fize-
tik. Ö semmit sem kapott fáradozásaiért. Ellenkezőleg 4000 forintot 
fizetett a kincstárnak s a megígéri hajót még sem kapta meg. Ha a magyar 
mozgalmak ki nem törnek, ö felsége eddig több mint 100,000 forintot 
kapott volna vámilleték fejében ; mert egy másik perzsa társulat is ala-
kult, s az is ebben az irányban akarja folytatni a kereskedését. E két 
kompánia eddig is több mint 5000 frtot fizetett a kincstárba.1) 

Az udvari kamara meg lévén győződve Hazzi igazáról, január 18-án 
arra kérte a magyar kamarát, hogy a pozsonyi harminczadost és a többi 
eröszakoskodókat „fiskális actio"-val sújtassa.2) Beleszól az ügybe a 
magyar kanczellária is, de Pozsony városa, ragaszkodván kiváltságaihoz, 
hallani sem akart a kártérítésről.3) Hazzi tehát utoljára már csak annyit 
kért, hogy legalább kárai fejében engedje el neki a kamara a most 
útban lévő 5 bál hollandi szövet után járó vámot.4) 

Bár ennyi bajjal, ennyi kellemetlenséggel kellett is küzködniök, az 
örmények még sem mondtak le a reményről, hogy a békésebb idők-
visszatértével, üzletüket nyugodtan folytathalják. Alig, hogy a magyar 
szabadságharcz utolsó lángjait kezdé lobogtatni, már mozogtak, hogy 
régi kiváltságaikat megujittassák. Ezen 1709-i tárgyalásoknak eredménye 
az 1710. év február 5-én megjelent kiváltságlevél lön, mely uj életre 
keltette az örmény kereskedelmi társulatot.5) 

Ezen uj kiváltságlevél az I. Lipóté alapján készült, s annak egyes 

' ) II. ott. Hoffinanz 13956. fase. 1706. jan. 18. Tiz hét előtt — i r ja ugyanitt — 
beadta panaszát az alsó-ausztriai kamarának s bár külön rendeletet menesztettek 
Pozsony városához, egy fillért sem fizetett a tanács vissza. Április 15-én megismétli 
panaszát az udvari kamara előtt. 

2) U. o t t . H u n g a r i c a 14769. f a s e . „ H a z z i , (1er a r m e n . H a n d l u n g s C o m p a g n i e 
F a c t o r n B e s c h w e r d e . " 

8 ) U. o t t . H u n g a r i c a 14769. f a s e . 1706. á p r . 2 3 - á n . U g y a n i t t v a n M e s k ó Á d á m 
j e l e n t é s e P o z s o n y k i v á l t s á g a i r ó l . 

4) Hazzi egy másik, a pozsonyi sérelemhez hasonló, visszaélésért a magyar 
kamarától is követelt kártérítést (301 frtot). Azonban ezzel a követelésével sem ment 
semmire. L á s d Hungarica 14707. fase. 

6) Közp. p. levélt. Hoflinanz 13981. fase. 1. József pátenslevcle. 

Uazdasúgtörtcnelmi Szemle 189a. 27 
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pontjait majdnem szószerint ismétli. A társulat igazgatósága is a régi ; 
csak egyetlen uj ember van benne, Hazzi fia : Antonio. Mivel Magyar-
országban a háború még mindig nem ért véget, a kiváltságlevél a kelet 
felé vezető utakat nem jelöli ki, hanem az örmények tetszésére bizza, 
hogy a békesség helyreálltáig jövet Szlavónián és Stájerországon, haza-
menet pedig Felső-Magyarországon és Erdélyen, vagy a szlavóniai része-
ken és Belgrádon át menjenek. Ha pedig kedvük tartja, a Dunán is fel 
és alá hajózhatnak. A békesség helyreálltával az utat majd pontosabban 
fogják számukra kijelölni. A határvámot, Hollandia felől jövet Cseh-
országban : St.-Sebastian-ban, Perzsiából jövet pedig : Erdélyben vagy 
Szlavóniában fizetik. Bécsben jövet és menet meg kell állaniok, mivel 
itt fizetik a transito vámokat. Ezek az illetékek teljesen megegyeznek 
az 1793-ban megállapított vámtarifával. A kiváltságlevél bizonytalan 
időre „ad beneplacitum" szól. 

Három évvel később, e szab ad ságlevél kiadása után egy másik 
perzsa társulat is kapott engedélyt a Hollandia és Perzsia között űzendő 
transito-kereskedésre. E társulat fejei Zihanbeeg di Bodros és két testvére 
Pál és Manasse voltak. Mind a hárman Armeniának : Nachzirvan Schorot 
nevü városából valók voltak. A velük kötött szerződés értelmében ök 
is Bécsben fizették a transito illetéket; még pedig minden „Stuck" hol-
landi szövet után 6 frt 30 krt, más hollandi áruk után pedig öt száza-
lékot. A török és perzsa áruk után pedig csak a szokásos három 
százalékot fizették. A vámoktól és harminczadoktól mentesek voltak.2) 

Zihanbeeg di Bedros-sal egyidőben Ovannes Pirik perzsa keres-
kedő is kapott hasonló engedélyt. Az árukat ő is Magyarországon, 
Szlavónián és Belgrádon át vitte ki. Első utja alkalmával 80,000 frt 
értékű czikket szállított kelet felé.3) 

VI. 
Transito-kereskedésünk Törökország felé. 

A karlovitzi békekötés, a szabad keleti kereskedés visszaállítását 
és megszilárdítását kimondotta ugyan, de a részletes tárgyalásokat ké-
sőbbi időre halasztotta. Bár a végleges szerződés megkötése általános 
óhaj tárgya volt, ez a fontos ügy is egyik évről a másikra maradt. A 
hírneves Marsigli gróf már 1699-ben elkészítette a kívánt javaslatot a 

' ) A határvámot, mint 1703-ban, most is hálok után 3—3 krajczárban álla-
pították meg. 

2) U. ott. Hoffinanz 14000. fase. Első út juk alkalmával 40 bál szövetet vit-
tek Perzsiába. 

3) U. ott. Hoffinanz 14000. fase. 1713. jan. 18. Érdekes, hogy a kelet felé szál-
lított árnezikkek 0000 borotva, 3690 lcés és 24000 darab „glöseme Büschen" is volt. 
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keleti kereskedés ügyében,4) császári biztosokismentek Konstantinápolyba, 
de minden eredmény nélkül. A kérdés ettől kezdve állandóan napiren-
den volt ugyan, de egy lépéssel sem haladt .előbbre, s még 1715-ben 
is a bécsi minisztertanács a „systhema universale" kidolgozását sürgeti 
s azt ajánlja, hogy Fleischmann portai követnek utasítást adjanak a tár-
gyalás megkezdésére.2) 

Az udvari kamara azt hivén, hogy a szerződés a portával hama-
rosan létrejön, már 1700-ban összeállította ama kereskedők névsorát, 
akiket alkalmasoknak tartott a török kereskedésre.3) Egyik-másik bát-
rabb kereskedő meg is próbálta a szerencsét, de Belgrádnál tovább nem 
igen juthatott. 

1702-ben De Fiordi igazgatása alatt gazdag hollandi kereskedőkből 
nagyobb társulat alakult a törökkel folytatandó kereskedésre. A társulat 
beadván kidolgozott tervezetét, jún. 23-án császári privilégiumra tett 
szert.4) E szerint a társulat Bécsben terheli meg hajóit, s vám- és 
harminczadmentesen viszi áruit Belgrádig, onnét pedig szekereken tovább. 
Fegyvert, kaszát és aczélt nem szabad szállítania, hanem egyedül hol-
landi és morva posztót és nürnbergi galanterie-árut. A társulat az első, 
meglehetős koczkázattal járó kisérletet még ez év nyarán tette meg 
6000 frt értékű áruval. Mivel nagy tökével rendelkező, messzeterjedö 
összeköttetésekkel dicsekvő s tapasztalt vezetőkkel ellátott társulat 
volt, minden nagyobb akadály nélkül folytathatta is az üzérkedést. 
Csupán^J_SQiban esett meg, hogy a belgrádi basa, tekintettel a be nem 
fejezett kereskedelmi tárgyalásokra, a társulat megbízottait nem bocsá-
totta az ország belsejébe ;5) de a haditanács és a portánál levő követ, 
Tollman közbelépésére ezen a bajon is segítettek. 

Hasonló esetek ismétlődése miatt, a kamara a portával kötendő 
egyezség megkötését újra megsürgette. 1704. márcz. 31-én Tallman 
császári követ csakugyan parancsot kapott, hogy állandósítsa a kölcsönös 
kereskedelmet, s hogy a portával a szokásos három százalékos vám-
illetékben egyezzék meg.") 

Valamivel később (április 30-án) a kamara arról értesítette Tallman 
követet, hogy ugyanezen De Lierdt András és Brounek Jakab, mint 
teljhatalmú biztosok török földre indulnak a kereskedelem állandósítása 

>) Már Morsigli előtt is készült egy javaslat: „Die Einrichtung des Conimercii 
nacher Türkey" czim alatt. 

2) Köz. p. m. levélt. Hoffinanz 14019. fase. 1715. ápr. 11-én. 
3) U. ott. 1700. okt. 25. 
4) U. o t t . Hungarica 14751. fase. 1702. jún. 23. 
•"») U. ott. Hungarica 14761. fase. 1704. febr. 25. „Ersuchung an löbl. Hof-

kriegsrath." 
U. ott. Hungarica 14761. fase. 17044. márcz. 31. 

30* 
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czéljából. Az egyedüli föltétel, amit elibük szabtak, hogy mindkét ország 
részéről 3°/o legyen a kölcsönös vám.x) 

Lierdt András és társa, törökországi küldetésükről a következőket 
jelentették a hadi tanácsnak : Az ö felsége és a török császár országai 
között űzendő kereskedés állandósítása czéljából nagyobb mennyiségű 
áruval török földre mentünk, hogy megtudjuk, mit? s hogyan? kell 
tennünk. A szállítás oda és vissza a lehető legkényelmesebb és igen 
csekély pénzbe kerül.2) Megfigyeltük, tnilyen árukat lehetne ö felsége 
országaiból török földre vinni, s viszont mit lehetne ott olcsón meg-
szerezni és behozni. Kiszemeltük, milyen kikötők és városok a legal-
kalmasabbak : comptoirok s tárházak felállítására, hogy a török árukat 
odahordják s onnét szanaszét ö felsége országaiba. Megfigyeltük, hogy 
kelljen ő felsége alattvalóinak a törökökkel tárgyalniok, hogy a náluk 
szokásos exactióktól mentesek legyenek. Meggyőződtünk arról is, hogy 
a keleti kereskedelem nemcsak a kincstárt fogja gazdagítani, hanem 
Magyarország, Erdély s más határos országok lakóit is eltartja és nekik 
könnyű megélhetési módot biztosit. E szegény lakók ugyanis a karlovitzi 
békekötés óta a tömérdek adó és az élelem hiánya miatt török földre 
menekültek. Ha a kölcsönös kereskedelem fölvirágzik, ezeket is vissza 
lehetne csalni ö felsége országaiba. De nemcsak Magyarország és Erdély 
lakói, hanem még a katonák is hasznát fogják látni a kereskedelemnek, 
mivel a gyarapodás és vagyonosodás esetén jobb ellátásra számithatnak. 
Mivel pedig — mint tudjuk — e kereskedés berendezése ö felségének 
is határozott óhaja, mindent meg kell tenni érdekében. Egész Európá-
ban ez a legfontosabb kereskedelem ! Azért egy rendkivüli követ utján 
minél előbb létre kellene hozni a kölcsönös megegyezést. Erre annál is 
inkább égető szükség van, mivel a porta a belgrádi hasához külön parancsot 
menesztett, hogy Belgrádnál tovább ne eressze a kereskedőket.3) 

De Lierdt jelentése után nemsokára Tallman portai követ is meg-
sürgette a törökkel kötendő egyezséget. Amire azlán, — Isten a meg-
mondhatója hányadszor! — Molardt gróf és a kamarai tanácsosok újra 
megbízást kaptak, hogy a török kereskedés ügyét dolgozzák ki, s a 
javaslatot terjesszék fel ő felségéhez.4) E rendelet után egy évre, 
1706. febr. 9-én, mint rendkivüli követ Cristof Ignaz Guarient von Raal 
küldetett a portára a kereskedelmi szerződés ügyében.r') 

Mig a követek föl és alá jártak, s mig az udvari kamara az egyik 

1) U. ott. ,,An den ka i s . Residenten zu Constantinopol, Herrn Tallmann." 
3) Mert a szállítás a Dunán történt. 
8) Köz. p. min. levélt. Hungarica. 14761. fase. 
4) U. ott. Hoffinanz 13952. fase. 1705. márcz. 2. 
5) U. ott. Hungarica 14769. fase. 



:411 

javaslatot a másik után dolgozta ki, azalatt a kereskedés nem szünetelt. 
Ugy látszik a török is megelégedett a három százalékos vámilletékkel, 
vagy legalább nem sokkal többet követelt, mivel a nagyobb kereskedők 
áruikkal napról-napra sűrűbben látogattak el Törökországba. Az udvari 
kamara az ilyen kereskedők számára útlevelet állított ki, s rendesen az 
áruk értékének 3 százalékát vette meg a transito vámilleték gyanánt. 
Mivel pedig a fizetés, régi szokás szerint Bécsben történt, s mivel az 
útlevéllel ellátott kereskedőknek Magyarországon nem kellett harmin-
czadot fizetniök, természetes, hogy ebből a kereskedésből befolyó jöve-
delem is Ausztriának jutott. 

Érdemes megemlítenünk, hogy a kelettel űzött kereskedés a Rákóczy-
féle mozgalmak alatt sem szünetelt. A már emiitett De Lierdt társulatán 
kivül nagyban űzte azt Thonhauser Mátyás, aki például 1705-ben egy-
szerre 20,000 frt értékű stájer és nürnbergi árú kivitelére kapott útlevelet 
Erdélyen át Törökországba.1) Begtasch Baschy török kereskedő török 
lovakat, szöveteket, takarókat stb. hozott be, s nürnbergi árukat vitt ki.2) 

Élénk kereskedést űztek Policzányi Demeter, Gilca Anasztáz és 
Kiriczy Byro (?) magyarországi görögök, akik a hadseregnek is szállí-
tottak s 1707-ben ennek fejében 14,749 írtról szóló elismervényt kaptak 
az udvari kamarától. 3) Rácz György és Gzandary István, akik szintén 
a kelettel kereskedtek, csupán Szathmár blokádja alatt, 13,120 frt értékű 
árut szállítottak a német katonaságnak.4) Judas Jacob Sabathaj török 
zsidó is azok közé tartozott, akik nagyban űzték a kereskedést. Az 
udvari kamara 1707. április 8-án 1500 frt, 1708-ban 10,000 frt értékű 
nürnbergi és stájer áru kivitelére adott neki útlevelet, s megengedte 
neki, hogy viszont ugyanannyi értékű török árut hozhasson be. Ugy 
látszik Sabathaj szerencsésen till is adott áruin, mert 1709. okt. 19-én 
már ismét 16,000 frt értékű áru kivitelére állítanak ki számára útleve-
let. Vám fejében természetesen három százalékot vettek csak töle. 
Harminczadot nem tizetett.5) 

Természetes, hogy a békesség helyreálltával a törökkel űzött keres-
kedés még nagyobb arányokat öltött. Annyian kértek útlevelet, hogy a 
kamara alig győzte kiállitani. A jelentékenyebbek közül fölemlitjük 

') li. ott. Hofíinanz 13955. fase. 1705. decz. Sajátságos, hogy Thonhausertöl 
a szokásos három helyett tiz százalók vámot vettek. 

2) U. ott. Hungarica 14764. fase. 1704. szept. 9. Az útlevélért ö maga jött 
fel Bécsbe. 

3) U. ott. Hoffinanz 13906. fase. 1707. aug. 1. 
•») U. ott. Hofíinanz 14000. fase. 
s ) U. ott. Hoffiuanz 13999. fase. Itt vannak az útlevelek, meg Sabathaj 

folyamodásai is. 
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Brankovics Lázár és Pano Nestorovics kereskedőket, akik csupán egy 
fordulóra 60,000 frt értékű nürnbergi és stájer árut vittek le a Dunán, 
s ugyanannyi értékűt hoztak vissza.1) 

A Letrovics testvérek ugyanekkor 8000 frt2), Despotovich György 
és Popovics Avacus 12,000 frt3), Stoiczin Urosevich és testvére Gyúr ko, 
péterváradi kereskedők meg tetszés szerinti értékű és mennyiségű áru 
kivitelére és behozatalára kaptak útlevelet.4) 

Sivoin Philippovich és Stanki Urosovics görög kereskedők egyszeri 
fordulóra 20,000 frt értékű árut vittek a Dunán Törökországba. Egy-
úttal ajánlatot tettek az udvari kamarának, hogy az összes konstanti-
nápolyi görög kereskedőket ide hozzák, ha az útlevelek kiadásával nem 
késlekednek. S ha ez megtörténik, a kincstár legalább néhány százezer frt 
jövedelemre számithat évenkint !5) 

Az udvari kamara látván, hogy mily tömegesen folyamodnak a 
kereskedők útlevelekért, azt ajánlotta, hogy a kamarai tanácsosok és a 
haditanács tagjai az ő felsége országai és a Törökország között folyó 
kereskedelem vezetésére és állandósítására közös tanácskozásra gyűl-
jenek össze, amelyre Tallman követet is, aki ezen ügyekben a legjára-
tosabb, szintén meg kell hivni.6) A következő évben csakugyan 
tanácskoztak. Sajnos ! akkor már éppen a törökkel való háború kitörése 
küszöbön állott. 

') U. ott. Hoflinanz 14004. fase. 1713. június 28. Ök is három százalék transito 
vámot fizettek. 

2) U. ott. Hoffinanz 14001. 1713. márcz. 24. 
3) U. ott. 1713. márcz. 11. Az útlevél felsorolja, hogy Despotovics és társa 

milyen s tá jer és nürnbergi árut visznek ki 12,000 frt értékben, egyúttal elmondja, 
hogy visszajövet kávét, mazsolát, datolyát, mogyorót, szöveteket, kordovánt, karmasinl, 
selymet, musselint, s fekete török festéket hoznak be. A behozott árukat aztán Péter-
váradnál pecsételték le. 

4) U. ott. Hoffinanz 14000. fase. 1713. jan. 4. Ez útlevél kimondja, hogy a török 
földről behozott áruk után a rendes vám- és harminczad fizetendő. 

») ü. ott. Hoffinanz 14021. fase. 
«) U. ott. Hoffinanz 14016. fase. 1714, deez 3. 



ADATOK. 

A KŐVÁRI UDVARBÍRÓ 1004-IKl UTASÍTÁSA. 

I n s t r u c t i o n 
G e o r g S p a n n s v o n N ü r n b e r g R o m . K h a y . 

Mtt . H o f f r i c h t e r s d e r H e r r s c h a f f t K e ö w a r . 

Er soll gottsfürchtig sein, Gott vleissig vor Augen haben, alle die-
jenigen, so ihm undtergeben, auch darzue halten. 

Er soll khein Füllerey oder Schwelgerey, Spilen oder Gottlestern 
gestatten ; ainen oder andern, so ihm undtergeben und nicht gehorchen 
wollte, soll er mit gebürlicher Straff zu christlicher Ainigkeit zwingen 
und er auch sich selbst aller Gebür nach erbar verhalten, wie ainem 
getrewen Diener und Hoffrichter woll zuestehet und andern mit guettem 
Exempel vorstehen. 

Er soll Ihr Mayestät getrew sein, das geringest wider sein Aydtes 
Pflicht nicht handien, und allein an Ihr Mtt. Zipserischen Cammer de-
pendirn. In ainem und anderm dem nachkhommen, was sy mit ihm 
schaffen und niemandt anderm ausserhalb Ihr Mtt. und Ihr1) . . . . 
lcheinen Gehorsamb laisten als der Zipserischen Cammer, welches er 
wol in Acht nemmen solle. 

Er soll ein ordentliches Protocoll halten sowol der Empfangs als 
der Ausgaben von Tag zu Tag verzaichnet, und solches registriert und 
zifferiert, und alles mit aignen Händen einschreiben. 

Er soll von Jahr zu Jahr ohne ainichen Aufschub sein Raittung 
der Zipserischen Cammer ordentlich zueschikhen, sy werde von ihm ab-
gefordert oder nicht. So soll er khein Monat überschreitten und alle 
Quartall einen Extract über völligen Empfang und Ausgab der Zipse-
rischen Gammer übersenden, damit man zu Endt des Jahrs sehe, wie 
solcher alle Viertl-Jahr gefertigter Extract sich mit der Haupt-Raittung 
vergleiche und man Nachrichtung habe, was von ainer Zeitt zur andern 
bev der Vestung für Vorrath vorhanden ist ; und so er solchen Extract 
zu überschikhen ain Monat aufziehen würde, soll er der Buchhalterey 
der Zipserischen Cammer fünfzig Taler verfallen sein. Sonst soll er sei-
nen Empfang und Ausgaben von Getraidt, Habern und anderm nach 
Caschawer Kibl, in den überigen Sachen sich nach gebreüchlicher Mass 
und Gewicht richten, wie in der Proviant breuchlich ist. 

' ) Iti a kamara czimzésének kell állania, de a rövidítés érthetetlen. 
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Aus dem Urbario würdt er sehen, was die Undterthonen schuldig 
anzubawen ; deme solle er vleissig obligen, dass es volzogen werde und 
nich allein es bey demselbigen verbleiben lassen, sondern dass er auch 
ein Mayrschafft anstelle mit sonderm Vortheil, weil Hew genueg ist, 
dass man Viech halte Ihr Mtt. zum besten, dass man schwer und leicht 
Getraidt anbawe, so vil immer desselbigen müglich sein khan; doch 
dass die Undterthonen wider die Gebüer nicht beschwertt werden. 

Er soll auch Ihr Mtt. Undterthonen nicht überscliezen oder zu 
andern Sachen gebrauchen, ihme oder andern zu dienen im wenigsten 
nicht, sondern allein zu Ihr Mtt. aignem Dienst, da ihm wol bewusst, 
dass er deroselben Dienst ist. Das Hew, so in der Herrschafft wachst 
und Ihr Mtt. zuegehörig, wöll er ordentliche Drössten schlagen und 
alsdann durch die Wayda abmessen lassen und in sein Empfang nem-
men und sowol alles, als dessen, so man nicht bedürfftig, sondern 
überflüssig, verkauft werden soll, daraus gelöstes Geldt zu verraitten 
auch schuldig sein. 

Weil die Mühlen einen zimblichen proventum tragen, also wolle 
er alle vierzehen Tag durch den Mühl-Richter solches von der Mühlen 
absondern und ordentlich von ainer Zeitt zu der andern solchen Emp-
fang protocollirn, von demselbigen Mehl und von dem ehesten Getraidt 
den Knechten zu der Proviant verordnen und das frischeste Traidt alle-
zeitt im Vorrath behalten, aber aines sowol als das ander verraithen 
und sich kheiner Gerechtigkheit für sich selbst anmassen, sondern alles 
Ihr Mtt. zum besten und die Mühlen in guettem Baw erhalten, damit 
sie nicht zu Grundt gehen. 

Er soll auch die Gelraidtkästen wol versehen, dass khein Getraidt 
zum Verderben gerathe. So iergendts etwas zu Schaden kheme, soll 
es ihm an seiner Besoldung abgezogen werden. 

Die Knecht auf der Vestuny wolle er, wie bishero geschehen und 
breuchlich gewest, mit ihrer Undterhallt versehen ; inmassen ihnen auch 
versprochen worden, dass sie, also sollen gehalten werden wie zuvor 
und nicht wel(ch) ein Verenderung mit ihnen gesehen khan, allein dass 
der Leüttenandt khünfftig alle Monat 24 fl Reinisch Besoldung haben solle. 

Er wolle sich mit dem Leüttenandt und Knechten sowol mit dem 
Zeugwartt und Püchsenmaistern ainig verhalten, in kheinerley Weis 
ihnen eingreiffen, einen jeden seinen ßevelch lassen abwartten, wie 
auch sie in dem wenigsten in sein Ambt oder Ambtssach sich nicht ein-
mengen oder derer sich etwas unterfangen, sondern ihme allen gebühr-
lichen Respect und Ehr erzaigen sollen. 

Er soll mit allen benaehtbarLen Herrn und Edlleuthen guette Gor-
respondenz halten und sich guet nachtbarlich erzaigen. 

Die Tücher sowol auch das Gebew und Palänkhen und was die 
Notturft erfordert, wolle er zeittlich, grossem Schaden zuverhüetten, 
mit Hülff der Undterthonen bessern und bawen lassen, damit Ihr Mtt. 
nicht grosser Uncosten darauf laufte. 

Nachdem es so schöne grosse Aichwälder zu der Herrschafft hat, 
also wolle er vleissig den Schweinezehent abfordern, dieweil sonderlich 
dis auch ein guettes Einkhommen zu der Herrschafft ist, solche zu 
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rechter Zeitl zu Geldt machen und alle und jede Schwein ordentlich 
verraitten. 

Von den Edlleuthen und andern, so Zabados genennt werden oder 
Freysizer, die zu Pferdt dienen, derer 87 sein, sowol auch derer zu Fuess, 
derer 62 sein, wolle er von allen mit ainander zu Pferdt und zu Fuess 
nicht mehr als 60 herausnemmen ; sonderlich aber die Edlleuth, derer 
Namen zu Endt der Instruction verfasst sein,1) und khein weittere Ver-
enderung mit Ihnen vornemmen ; die übrigen alle zum Ackerbaw 
und anderer Arbeit wie die Undterthonen gebrauchen, und von sol-
chen 60 sollen wöchentlich 10 am Thor wachten, sich hin und 
wider schikhen zu lassen schuldig sein. Hergegen soll er, damit das 
Thor desto besser verwacht sey, 20 Trabanten zu Fuess annemmen, 
solche monatlich jeden mit zween Taler undterhalten, wie dann der 
vorige Hofrichter Georg Vischer bericht, dass derer in der Herrschafft 
guette Gesellen, so umb solche Besoldung dienen, wol zubekhommen sein. 

Den Jonam Vayda de Kis-Boon wolle er allerdings bey seiner 
und seiner Voreltern alten Gebreuch und Gerechtigkheiten, wie er solche 
zu des Sigismundi Zeitten2) und bis dahero gehabt, verbleiben doch 
mehrers sonst nicht zuelassen. 

Er soll auch Ihr Mtt. Undterthonen, so vil als müglich, vor allem 
Gewallt schüzen und handthaben. 

Weil die Herrschafft auch einen schönen Teicht hat, und durch 
das Kriegsvolkh solcher in Verwahrlosung und Abgang khommen, wolle 
er darob sein, dass er wider in ein Esse möge gebracht werden, und 
nach guetter Bruet zu Sagginar trachten, den wider renovirn und be-
sezen, dann man auch einen grossen proventum von den Fischen haben 
khan, darzue ohne sondern Uncosten, und khinnen dort wol zu Geldt 
gemacht werden. 

Die Zinnsen zu S. Michaelis und Georgen wolle er vleissig abfor-
dern und vierzehen Tag zuvor die Zeitt solcher Erlegung anzeigen 
lassen ; sowol auch das Portengeldt und andere Gefell, laut des Urbarii. 

Was den Butter und Käs anlangt, wolle er von denen Leuthen 
so Viech haben, vleissig abfordern ; welche aber khein Viech haben, 
bey der Redemption es verbleiben lassen. 

Die jahrlichen 45 Zinnskühe und 21 Zinnsochsen wolle er dem 
Kriegsvolkh der Vestung aushakhen lassen und von ainer Zeitt zur 
andern von allen Stukhen ordentlich verraiten ; doch soll er solches 
Zinnsviech vorhin wol wayden lassen, dass es zu guettem Leib khomme 
und desto höher angebracht werde. 

Den Dreyssigsten und Zollgeldt wolle er alle Viertl-Jahr abfordern. 
Es werden in der Herrschafft 48 Fass Wein ausgeschenkht, die 

sie schuldig sein anzunemmen ; also wolle er zu rechter Zeitt, wan der 
Wein wolfeilesten zu bekommen, nach solchem trachten und allezeitt 
das Geldt in der Beraitschafft haben ein Par tausent Taller und mehr, 
dann ein Pfenning den andern erwirbt und der beste proventus ist ; 

•) Ezeknek nevei csakugyan fel vannak sorolva ott, de mi, mint csak helyi 
érdekűt, elhagytuk. 

2) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem idejében. 
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und nicht allein solchen Wein kauften, sondern so vil, dass das ganze 
Jahr durch in der Vestung Wein geschenkht werde, nie kein Mangi 
erscheine. 

Wan es auch die Gelegenheit gebe, dass Fridt würde, soll er nicht 
allein in der Vestung Bier und Wein am Zapfen haben, sondern an 
alln Oi'tten, wo die Strassen durchgehen. 

Den Schaffzehent wolle er zu rechter Zeitt abfordern und ordent-
lich verraitten. 

Er wolle auch zu rechter Zeitt anhawen und auf khünfftigen Früeling 
zum wenigsten achthundert Caschauer Kibi Habern und sonst järlich 
aufs wenigist zwaytausent Caschauer Kibl Waizen zu der Sat fertig 
halten. Er soll auch zween Züg guetter Ochsen jederzeitt neben dem 
andern Viech im Vorrath haben, damit er solche gebrauchen khan in 
Unfridens Zeitten. 

Er soll auch zu gelegner Zeitt, wan die Undterthonen am wenig-
sten zu thun haben, einen grossen Vorrath Holz in der Vestung schaffen 
auf allerley künftigen Zuestandt. 

Den Weingarten soll er vleissig bawen und zu rechter Zeit ablesen 
lassen, ebenmessig bis auf die lesste Bindt verraitten ; sowol auch den 
Weinzehent., so auf demselben Berg ist, und von den Undterthonen den 
occupierten Wein dem Gebrauch nach, so vil möglich, abfordern und 
bezahlen, also damit die Undterthonen damit content sein, hernach sol-
ches alles verraitten. 

Weil wir alle sterblich und dort breuchlich zu Keöwar, dass wan 
ein Pf äff oder Zahados mit Todt abgehet, sein bestes Pferdt, oder so 
er kheines hat, anstatt dessen zwölff Taler dem Herrn der Vestung 
Keöwar zuestirbt, also wolle er darauf vleissig Achtung geben und sol-
ches alles protocollirn und verraiten. 

Weil sich der Markht Berkes beschwertt wegen des töglichen Über-
drangs des Durchziehen und dieweil er auch sehr verderbt ist, also 
wolle er Moderation brauchen der Arbeit halber, so sie zu thun 
schuldig sein. 

Weil es auch den armen Leuthen schwer fallt, wie sv sich auch 
beklagt haben, dass sie Viech zu der Vestung schaffen sollen und khein 
junges Viech aufziehen khinnen, so wöll er nach einer tauglichen Per-
son trachten und solche für einen Commis-Mezger bestellen, mit ainer 
Schüzen-Lukhen undterhalten, dess er auf die Märkht ausreise, Viech 
auszuhakhen zuwegen bringe und also allein die Vestung mit Fleisch 
versehe. 

Wenn sich iergendts Undterthonen wolten in die Herrschafft bege-
ben und undtersezen, wolle er solche zway Jahr zinns- und robat-frey 
annemen und ordentlich aufschreiben. 

Weil er über die ganze Herrschaft im Namen der Zipserischen 
Cammer zu schaffen und das Landtgericht ihm vertrawt ist, wolle er 
alle Maleiiz-Personen nach Keöwar bringen, über solche urtheilen und 
nach der Geblier mit Hecht straffen lassen. 

Dieweil von altershero breuchlich gewest, dass die Vayda alle 
14 Tag Recht gehalten, also soll es noch darbey verbleiben und soll 
der Hofi'iehter darob sein, damit die Undterthonen also gestrafft werden, 
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dass sy nicht Ursach haben Haus und alles zu verlassen und solchi: 
Straffen, was über ain Taler ist, wolle er ordentlich verraitten und soll 
er für sich selbst khein ainichen straffen, sondern allezeitt durch Recht. 

Der Hofrichter soll für sich selbst bey seiner Aydtspflicht nicht 
Macht haben weder mit Wein noch Getraidt zu handien, sondern allein 
Ihr Mtt. zum besten. 

Die Fisehwasser, so vor der Zeitt in Verbott gewest, wolle er in 
der Bann erhalten und allein für sieh gebrauchen und wan villeicht 
unversehens kayserliche Diener dorthin khemen. 

Weil auch die Herrschafft Wildthann hat, wolle er solche wie ge-
breuchlich undterhalten, dass das Wildt nicht breisgeben werde ; aber 
so offt er ein Hochwildt feilen lasst, soll er schuldig sein solches der 
Cammer zu verraitten, und würdt ihm ein jedes Stukh umb 2 Taler 
angeschlagen. 

Die Edlhüff, so in der Herrschafft sein, wolle er nicht gar zu 
Grundt gehen lassen, doch nach Gelegenheit ohne sondern Uncosten, 
damit sie in Fridenszeitten wider zu Traidt-Kästen mögen gebraucht 
werden. 

Er soll vleissig in Acht nemmen, dass das Haus von ainer Zeitt 
zur andern ordentlich proviantiert sey, und was überflüssig verbleibt, 
solches vor andern den Berghwerkhen zu Naghania umb die Bezahlung, 
doch in dem Werth, wie es sonst geb und gab ist, zukhommen lassen, 
damit dieser Gestallt solchen auch vortgeholffen werde. 

Die Garten, so bey der Vestung vorhanden, wöll er vleissig an-
bawen lassen, damit man bey der Vestung allerley Küchenspeis und 
einen Vorrath haben möge. 

Er soll sich auch befleissen, damit Ihr Mtt. zum besten ein Vor-
rath von Gersten, Arbeis und Linsen angebaut werde. 

Den von dem Feindt verbrennten Mayrhoff, so gleich an der Ves-
tung gelegen, wolle Er vollendts aufbauen lassen, damit, wan nach 
gesperter Vestung Leuth hin khemen, sy aida Nachtherberg haben mögen. 

Weil dort ein gemeine Landt-Strassen ist, also wolle Er zuesehen, 
das die hin und wider raisenden Personen, es sey gleich was Standts 
sy wollen, nicht auf Ihr Mtt. Uncosten dort zehren; dann nichts der-
gleichen Ihm in seiner Ambtsraittung würdt passiert werden. 

Weil zu der Herrschafft aigne Leuth gehörig, die ausser Kalcb-
und Zieylbrennen sonnst nichts zu arbeiten oder geben schiddig sein, 
so wolle Er solche mit Ernnst darzue halten und anschaffen ; und was 
Er zu den Keöivarischen Gebeiv nicht bedarff, den übrigen Kalch und 
die Ziegl zu Geldt machen und verraiten, wie es dann dort wol abgehet. 

Er wolle das Fleisch in dem Werth, wie es bishero gebrauchlich 
aushauen lassen, sowol auch den Wein und das Krieggvolckh daselbst 
nicht überschezen. 

Wegen der 620 Stukh Viech, so der junge Her Zakhel von den 
Undterthonen begert und vor der Zeitt mit Gewallt ihnen zu erhalten 
aufgetrungen, hernach den Undterthonen zum Theil von den Heyduggen 
genommen worden, zum Theil umbgefallen, wie dem jungen Herrn Zakhel 
wol bewüsst, wolle Er gemelten Herrn Zakhel von solcher unbillichen 
praetension abweisen. 
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Er wöll auch alle Sambstag zu den Rauchfängen, und alle Nacht 
die Feuerstätt besichtigen lassen. 

Dieweil man auch gewisse Nachrichtung hat, das man aus der 
Moldau durch die Wälder und heimbliche Ort bis an dieVestung Keöivar 
verborgener Weis gelangen k han, also wolle Er an denselbigen Orten und 
Schlichen guette Wacht und Vorsehung thun lassen. 

Die fürstlichen Losament soll Er unbewohnt, rein und sauber lassen 
und aufbehalten bis irgendts khayserliche Commissarien oder Räth im 
Durchziehen dort einkheren. 

Alles in der Vestung, was man nicht bedarff, es sey was es wöll, 
soll Er auf das teurest verkauften und nichts zum Verderben gerathen 
lassen. Dann so das wenigste durch seinen Unvleiss vervvarlosst würde, 
soll Er den Schaden abzutragen schuldig sein. 

Schliesslichen wolle Er das Urbárium vleissig in Acht nemmen, 
Ihr Mit. Nuzen so vil müglich und rechtmessig geschehen khan, beför-
dern und verbessern und vom kleinsten bis zum grössten Raittung thun, 
allen Schaden verhindern, wie ainem getreuen Diener und Hoffrichter 
gebürt, aller Orts und zu jeden Zeitten handien und sein Gewissen und 
Avdt überal wol bedenkhen. 

Damit Er Ihr Mtt. dessto wilrkhlicher diene(n) und treu sey, würdt 
ihm jährlich seine Undterhaltung nach volgendter Staat passiert, darbey 
Er soll verbleiben und ihme nichts inehreres zuaignnen bey dem Aydt, 
so Er Ihr Mtt. verpflicht ist ; wie volgt : 
Auf sein person järlich 200.— 
Auf ein Rationisten 40.— 
Auf 5 Ungarische Pferdt; jedes järlich 36 Taler, thuet . . . 180.— 
Auf 5 Trabanten järlich; jeden 24 Tal., thuet . . . . . . 120.— 

S(umma) Fl. — 540.— 
Traidt 160 Kaschawer Kibl. Wein 72 Eimer Proviant-Mass. Schwein-

Zehent 16 Stukh. Lämber 40 Stukh. Habern 100 Kaschawer Kibl. Arbeis 
3 Kasch. Kibl. Linnsen 3 Kaschawer Kibl. Hänig 10 Pindt. Schmalz 
10 Pindt. Hochwildt 3 Stukh soll Er Macht haben für sich selbst zu 
feilen ; sonnsten soll ihm annder Stäbet und Federwildtbret frey sein, 
doch annderst nicht, als zu seiner Notturlft. In dem Übrigen sich der 
Instruction gemes verhalten und das Inventarium von ainer Zeitt zur 
andern wol in Acht nemmen. 

(P. H.) Hans Leonhard Jell s. k. 

Kívül: Instructio provisoris Keővariensis Georgii Spann 1604. 
25. Januarii. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kamarai osztályának utasításai közt. 
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A SARRÓni KOMP ÉS VÁM RÉRÉETÉ 1648-RAN. 

S a r r ó d i k o m p r u 1 v a l ó l e v é l . 

Én Réchey György az tekéntetes és nagyságos gróf Nádasdy Fermez 
uram ö nagysága minden jószáginak praefectusa. 

Adom mindenek tudtára azkiknek illik, hogy én alkudtam meg 
Salamon zsidóval, az sarródi komidul és az Hunon való vámtul eszten-
deig árendában ad tüle készpénzt 500 magyar forintot, ilyen okkal, hogy 
az jövendő karácsony napjára 250 frlot, az más részét penig Szent 
Mária Magdolna asszony napján, amikor esztendeje kitelik, úgymint 
1649. esztendőben 23. Julii fior. 250. 

2. Aminémü öreg ember szolgája volt uramnak ő nagyságának ott, 
abban az helyben, azki az révekre és kelökre határokkal eggyiitt vigyá-
zott, úgymint Beszprémi János, aztat helyben hagytuk, úgyhogy annak-
utánna is azon hüttel köteles légyen az vigyázásra, mint annakelőtte s 
hogy másutt kelőket ne csináljanak, vagy az vámot el ne kerüljék. Ahol 
afféle dolog történnék, hát contrabontot csináljon; felét az zsidónak 
tartozzék kiadni s felét uramnak ö nagyságának s ezért az fáradságáért 
minden esztendőben Salamon tartozik 20 frtot fizetni s uram ö nagysága 
15 köböl gabonát Beszprémi Jánosnak conventiója szerént. Salamonnak 
is tartozom adni 5 köböl gabonát. 

3. Ha az kompnak valami héjjá lészen, vagy foltozás vagy más 
valami deszka vagy vas, azt, az közbül tartoznak megcsinálni, ha penig 
éppen elromlanék, tehát uram ö nagysága tartozik újat venni. 

4. Valamit, uram ö nagysága szükségére vagy Györrül vagy az 
Dunántúl vagy innét visznek, tartozik általvinni fizetés nélkül. Item 
hasonlóképen az úr tisztviselőit is, szolgáit is, azkik az űr ö nagysága 
dolgában járnak, az úr ö nagysága szükségében tartoznak általvinni, 
nálok lévén az úr ö nagyságok levele vagy az tisztviselőké. 

5. Azminémü révészele lesznek, mivelhogy messze köll az kompot 
tolniok, azért harmada jár mindentül, akármi névvel neveztessék, meg-
vévén mindentül az vectigal szerént való fizetést. Azonfölül ha valaki 
jó akaratjából ad valamit nekiek, az légyen övék. 

6. Ha valami veszekedések, verekedések történnek ottan, vagy az 
kompban vagy az vámházban, tehát tartoznak beküldeni Keresztárra 
vagy Kapuban. 

Ezeket az konditiókat, azmellyeket praescribáltam, mindennemű 
punctáiban tartozik Salamon megtartani, uram ö nagysága részérül én 
is mindenben megtartom és oltalmazom. Melynek nagyobb bizonyságára 
adom ez levelemet kezem írásával és pecsétemmel inegerősétvén. Datum 
in allodio Söjtör die 17. Julii 1648. 

Eredeti fogalmazványa, az Orsz. Levéltár kincstári osztályában örzöll grói 
Nádasdy-féle levoleskönyvek 11. kötetének 23. és 24. lapján. 
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J E L E N T É S 1 6 6 7 - B Ü L A N A G Y B Á N Y A I B Á N Y Á K Á L L A P O T Á B Ó L . 

Anno 1667. die 7. Decembris. 
Midőn az ő felsége tekintetes nemes szepesi kamarájátul az nagy-

bányai bányáknak revisiójára expediáltattam volna, oda érkezvén die 
14. Decembris mulattam usque diem 23. eiusdem mensis, azon idő alatt 
szorgalmatosson mind kegyelmes urunk ő felsége, s mind a lengyel feje-
delem résziről való bányákat (melyek közzül egyik a másiknál magasabb) 
revideáltam és megmértem, amint következik. 

F e k e t e b á n y a . 
Az árok vagy ásott lyuk, mely vagyon az viz árka alatt, be vagyon 

már ásva 12 ölnyire. Még attui fogva distál az éreznek vagy arany-
ereknek kezdeti 18 ölnyire, melyeket ásni kellene; mindazonáltal, hogyha 
az éreznek járása állandó lószen, minthogy penig kemény köböl áll, 
ölét 32 forintnál alább meg nem ásnák, három jó legény kiáshatná. 

Azmi az arany- és ezüsteret vagy járást az viz árkában illeti, az 
verem, melyet felett directe alá szoktanak ásni, és azon minden egyet-
mást kivenni, be vagyon már ásva kilenczedfél ölnyire, de most tele 
vizzel, minekokáért annak fenekét, vagy ezüst- s aranyjárásnak kezdetit 
nem láthattam. Simkó János két bányászszal együtt asserálja, azkik 
utoljára azon veremben ástanak, hogy még az arany és ézüst ere 2 
ujnyira szélesen maradott volna, azmint az producált próbából is kitet-
szik. Oka peniglcn annak, hogy abban hagyták az ásást, az, hogy midőn 
tüzet raktak volna belé, az levegő égnek fogyatkozása miatt az tüz el-
aludt, mivel hogy igen keskenyen vagyon béásva az a lyuk. Mire nézve 
én megnevezett Simkóval mentünk fel másodszor avégre, mikint kellene 
azon vermet romedeálni, és annak fogyatkozását tollálni. 

Ha kegyelmes urunk ő felsége és a nemes kamarának akaratja 
lészen azon bányákat megindítani, azt találtuk fel, hogy az viz csigán 
lemerítessék, melyet négy ember két hét alatt végben vihetne, azt el-
végezvén, azután tüzet kellene rakatni azon veremnek két felére, melyet 
ugyanazon négy ember végben vihetne, hogy tágasabban áshatnák, mint-
hogy az kő is, kit kiásnának, érczes lévén, alkalmas és hasznos volna 
az töröházban. Minthogy pedig Proezner Bálint uram kezdett bányája 
ahoz igen közel vagyon, mint az külső épület is, és ugyan mind egy 
járás vagy érből áll, hozzá kellene aplicálni ö felsége részére. 

Az felett specificált bánya penig, minthogy még, amint declaráltam, 
18 ölnyire az arany ere distálni találtatik, és annak kiásása az több 
expensákon kivül : legalább 576 forintra extendáltatnék, pro interim in 
suo esse maradhatna, míg nagyobb experientiát vehetnénk azon bányában. 

K ö v e t k e z i k a z b á n y a , m e l y e t P r o e z n e r B á l i n t u r a m 
18 e s z t e n d ő t ő l f o g v a é p i t . 

Midőn megmértem és intéztem volna, feltaláltam, hogy az arany-
vagy érjárás négy helyen legyen fél ölnyire szélesen, melyben jó arany-
és ezüstércz vagyon, azmint ex productis kitetszik, az többit penig az 
töröházban tüz által kivétethetnék. Ottan még más 5 ásást vagy vermet 
találok, azmelyekben jó érez maradott, de az idö alatt vizzel tölt meg. 
Meginten találok immár kivágott s készéttetett nagy számú érezeket, akik 
oltbenn maradtanak és alkalmatosok az töröházban, csakhogy az felvonása 
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48 ölnyire tart a földszinig. Mire nézve Proczner Bálint uram azon meg-
nevezett munkát az felhúzásban akarván praeveniálni, alól kezdette 
ásni, kit már 32 ölnyire be is ástak ; amint asserálja, mindenik öltől 
66 forintot fizetett, az közepe meg, ki intercedál, az ércz-járásig exten-
dáltatik tizenhatodfél ölnyire. 

K ö v e t k e z i k a d e r é k h e g y e k e l l e n i b e n v a l ó N a g y -
b á n y a . 

Melyet hasonlóképen revideáltam, melynek lyukán mentem be 
50 ölnyire, tovább nem mehettem az fáknak és rajtorjaknak rothadt 
voltok miatt. 

Ottan azon elleniben az lyuk, mely egyenesen fel megyen, sok 
helyeken az derék alsó vermet éri, azmely felett egyébaránt összverom-
lott, de alól 40 ölnyire az arany- és ezüst érig jól és éppen vagyon. 

Abban a lyukban ásatván és munkálkodtatván Proczner Bálint 
uram, azmint informáltatom, nem kevés jó érczet vitt ki belőle. 

Az ellen következik az bányászok articulusi szerint, hogy senki az 
ő felsége tisztei közzúl maga számára bányát építeni vagy indítani ne 
merészeljen az gyanuságnak eltávoztatásáért, mely kiválképen az bányász-
tisztek között következhetnék. 

A z m i a z f e l s ő b á n y a i b á n y á t i l l e t i . 
Midőn 20. Novembris megtekintettem és megmértem volna, fel-

találtam az érnek csapásit ad sextam, az mi rendtartásunk szerint nap-
nyugatra, és hasonlóképen napkeletre is ugyan ad sextam, mely bányának 
szélessége 3 vagy 4 ölnyire extendáltatik, mind jó arany-, ezüst- és 
ólomérczekkel két vagy három ujnyira elvegyittetett lévén, azmint az kez-
detin experiáltam. 

Azon bányának könnyebbségére és az költségnek is megkisebbitésére, 
minthogy igen nagy munkával pro nunc az érczet ki szokták húzni, az lyukak 
rendetlenek lévén, azt javallottam az ott való bányásznak, hogy a lyukat, 
melyen az érczet ki szokták húzni, még 18 ölnyire alább ásassa, hogy 
épen az ott alatt lévő bányászokat elérné, mivel mostan elsőben csak 
az emberek húzzák fel oldalast az föld alatt circiter 18 ölnyire, és 
azután zsákokban hurczolják az egyenes lyukig, mely megyen az föld-
szinig, kiről az elébb emlékezém. Arra azt feleié az a bányász, csak 
engednék néki, mivel az ő urai sok dologban ellent tartanak. Szem-
látomást kívántatnék, hogy az bányák és minerák jobb és szorgalmato-
sabb gonddal excoláltatnának az ő felsége és az tekintetes nemes 
kamarának nagyobb hasznára és jövedelmére. 

1667. 7. Decembris. 
Joannes Vaidner, s. k. 

Kívül: Relatio Joannis Vaidner monlanistae super revisione mino-
rarum Nagybányaiensium. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kamarai osztályában ,,Relatione« Commissariorum 
Rogiorum fase." 40. no. 2. alatt. 
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V Á S Á R S Z A B A D A L M A K J E G Y Z É K E . 

A K i r á l y i K ö n y v e k b ő l ö s s z e á l l í t o t t a . 

DR. ILLÉSSY JÁNOS. 

(Második közlemény.) 

Bi rk i s (Krassó) o. v. 1591. aug. 29. 
LV. 833. 

Bisz t ra (Zágráb) o. v. 1785. ápr. 25. 
LIII. 272. 

Bi t tse (Trencsén) o. h. v. 1659. okt. 15. 
XII. 361. 

Bobró (Árva) o. h. v. 1818. júl. 31. 
LXIV. 140. 

Bobrócz 1. Kagy-Bobrór.z. 
Bodajk (Fehér) o. v. 1774. nov. 18. 

L. 130. 
Bodon I. Mezö-Bodon. 
Bodzás-Uj lak (Zemplén) o. v. 1813. 

febr. 12. LXIII. 472. 
Bogdán y (Szabolcs) o. v. 1811. decz 27. 

LXIII. 281. 
Boldogasszony(fa lva) (Moson) o. v. 

1668. szept. 28. XIV. 247. 
Boldogfalva 1. Sztrigy- vagy Kii-Boldog-

falva. 
Boldogkő (Abauj) o. v. 1783. szept. 20-

LII. 433. 
Boleráz (Pozsony) o. v. 1809. márcz. 24. 

LXII. 594. 
Bolkács (Küküllő) o. h. v. 1713. ápr. 20-

E. V. 508. — 1771. febr. 23. E. XI. 
392. 

Boly (Baranya) o. v. 1769. jan. 7. 
XLV1II. 174. 

Bonczhida (Doboka) o. v. 1786. márcz. 
10. E. XII. 324. 

Bonyhád (Tolna) h. v. 1801. jan. 6. 
LX. 356. 

Borgo (Beszterczeszék) h. v. 1785. okt. 
17. E. XII. 326. 

Borosnyó 1. Nagy-Borosnyó. 
Borostyánkő (Vas) o. v. 1753. decz. 10. 

XLIII. 186. 
Borsa (Doboka) o. v. 1818. nov. 6. 

E. XIV. 3. 
Bosjakov 1. Szvcti-Brcko. 
Bosjakovina (Zágráb) o. v. 1781. márcz. 

30. LII. 92. 

Boszil jevo (Zágráb) o. v. 1717. nov. 11. 
XXXI. 429. 

Böhönye (Somogy) o. v. 1794. ápr. 3. 
LVIII. 62. 

Bölkény 1. Magyar-Bölkény. 
Börzsöny (Hont) o. h. v. 1804. jan. 27. 

LXI. 258. 
Bős (Pozsony) o. v. 1756. aug. 2. XLIV. 

222. 
Böszörmény 1. Bereg-Böszörmény. 
Brád (Zaránd) o. h. v. 1702. febr. 27. 

E. IV. 34. 
Breczkovlyan (Zágráb) o. v. 1811. ápr. 

19. LXIII. 75. 
Breznőbánya (Zólyom) o. v. 1804. ápr. 

25. LXI. 295. 
Byjgzova (Nyitra) o. h. v. 1709. máj. 10. 

XXVIII. 121. ••"""" 
Brezovicza (Zágráb) o. v. 1781. márcz. 

30. LII. 90. 
Broczkó (Nyitra) h. v. 1715. szept. 8 

XXXI. 68. 
Buda város h. v. 1098. aug. 3. XXIV. 

448. — o. v. 1780. decz. 9. LII. 18. 
Bukovecz (Körös) o. v. 1759. aug. 8. 

XLV. 136. 
Butka (Zemplén) o. h. v. 1740. nov. 4. 

XL. 192. 
Buttyin (Arad) o. h. v. 1795. jan. 19. 

LVIII. 476. 
Buza (Doboka) o. v. 1099. jún. 27. 

E. II. 156. 
Biikösd (Somogy) o. v. 1772. jan. 22. 

XL1X. 159. 
Biissii (Somogy) o. v. 1810. máj . 9. 

LXII. 1024. 
Csacza (Trencsén) o. v. 1778. jan . 9. 

LI. 13. 
Csagjavicza (Verőcze) o. v. 1808. okt. 

21. LXII. 509. 
Csákány (Vas) o. v. 1720. aug. 21. 

XXX1IJ. 186. — h. v. 1804. nov. 9. 
LXI. 450. 
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Csáktornya (Zala) o. h. v. 1673. jún. 
27. XV. 532. 

Csákvár (Fehér) o. v. 1793. jún. 20. LVII-
172. — h. V. 1811. nov. 14. LXIII. 196. 

Csatád (Torontál) o. h. v. 1819. márcz. 
5. E. XIV. 196. 

Csátli 1. Mezö-Csáth. 
Cséffa (Bihar) o. h. v. 1760. szept. 2. 

XLV. 485. 
Csekefalva (Csikszék) o. v. 1840. febr. 

20. E. XV. 212. 
Csepin (Verőcze) o. v. 1804. decz. 28. 

LXI. 520. 
Csernát fa lu (Brassó) h. v. 1842. ápr. 1. 

E. XV. 303. 
Csernáton I. Alsó-Csernáton. 
Csetnek (Gömör) o. h. v. 1785. decz. 12. 

LIII. 333. — o. V. 1791. jún. 6. LV. 830. 
Csík-Szent-György o. h. v. 1784. aug. 

14. E. XII. 287. 
Csik-Szent-Márton (Csikszck) o. v. 1840. 

febr. 20. E. XV. 212. 
Csóka (Torontál) o. v. 1800. szept. 19. 

LX. 254. 
Csukniány (Kővárvidék) o. v. 1765. ápr. 

18. E. XI. 151. 
Csokonya (Somogy) o. v. 1758. júl. 10. 

XLIV. 620. 
Csongrád (Csongrád) o. v. 1747. júl 23. 

XLL 30. 
Csököly (Somogy) o. v. 1817. okt. 10. 

LXIII. 1098. 
Csurgó (Somogy) o. v. 1784. aug. 6. 

LIII. 54. — o. v. 1791. okt. 17. LV. 949. 
Czegléd (Pest) o. v. 1731. márcz. 21. 

XXXVI. 531. 
Czenk 1. Nagy-Czcnk. 
Czirqueno (Kőrös) o. v. 1668. márcz. 

5. XIV. 140. 
Dárda (Baranya) o. h. v. 1765. júl. 2. 

XLVII. 276. 
Denta (Ternes) h. v. 1796. febr. 15. 

LIX. 69. 
Désakna (Belső-Szolnok) o. h. v. 1775. 

nov. 16. E. XI. 520. 
Det ta (Ternes) o. h. v. 1808. ápr. 15. EXIL 

441 .0 .—h. v. 1810. aug. 17. LXII. 1107. 
Detva (Zólyom) o. h. v. 1811. decz. 18. 

LXIII. 291. 
Uazdaságtörténelmi Szemle 188«. 

Déva (Hunyad) o. v. 1832. júl. 25. 
E. XIV. 509. 

Derecse r (Veszprém) 1701 XXV. 477. 
— o. v. 1760. ápr. 15. XLV. 327. — 
— h. v. 1794. márcz. 13. LVIII. 42. 

Dévény (Pozsony) o. v. 1675. decz. 21. 
XVI. 113. 

Diakovár (Verőcze) o. v. 1724. decz. 2. 
XXXIV. 722., 1747. aug. 15. XL. 768., 
1807. nov. 20. LXII. 178. 

Dicső-Szent-Márton (Küküllö)h.v. 1819. 
júl . 2. E. XIV. 68. 

Diószeg (Bihar) h. v. 1768. máj. 18. 
XLVII1. 60. 

Disznód 1. Nagy-Disznód. 
Ditró (Gyergyószék) h. v. 1829. júl. 4. 

E. XIV. 373. 
Dob 1. Tisza-Dob. 
Dobra (Zemplén) o. v. 1812. jan. 21 

LXIII. 294. 
Dobravoda 1. Jókö. 
Dobroniva (Zólyom) o. v. 1789. szept 

7. LIV. 240., 1792. aug. 2. LVI 
137. 

Dobsina (Gömör) o. v. 1756. febr. 16. 
XLIV. 18. 

Dolila (Mármaros) o. v. 1746. okt. 28. 
XL. 437. 

Dombóvár (Tolna) o. v. 1770. febr. 7. 
XLVIII. 290. 

Donnerskircl ien 1. Fejéregyház. 
Dorogli 1. Hajdu-Dorogh. 
Dömölk (Vas) o. v. 1790. decz. 30. 

LV. 107. 
Draskovecz (Zala) o. v. 1774. jan. 3. 

L. 109. 
Dubnicza (Trcncsén) o. h. v. 1730. szept. 

1. XXXVI. 464. 
Dugo-Szcllo (Verőcze) o. v. 1748. szept. 

2. XLL 159. 
Duna-Vecse (Pest) o. v. 1761. júl. 7 

XLV. 647. 
Ebendorf (Krassó) o. v. 1810. aug. 31. 

LXII. 1163. 
Edelény (Borsod) o. v. 1727. okt. 17. 

XXXV. 684. 
Eger (Heves) h. v. 1702. okt. 20. XXVI. 

222. — o. v. 1723. decz. 15. XXXIV. 
324. 

28 
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Egerbegy (Torda) o. h. v. 1818. máj. 15. 
E. XIV. 33. 

Egerhát (Közép-Szolnok) o. v. 1833. 
okt. 23. E. XIV. 463. 

Egyed (Sopron) o. v. 1797. máj. 26. 
LIX. 569. 

Ekemezö 1. Nagy-Ekemező. 
Élesd (Bihar) o. h. v. 1760. szept. 2. 

XLV. 486. 
Euyiczkc (Abauj) o. h. v. Lipót ? . . . 

XXIII. 395. — o. v. 1744. szept. 16. 
XL. 25. — o. v. 1774. júl. 16. L. 
213. 

Érd 1. Hamzsalég. 
Erdö-Bénye (Zemplén) o. v. 1808, máj. 

13. LXII. 323. 
Erdő-Száda (Szatmár) o. v. 1735. márcz. 

31. XXXVII. 362., 1745. jan. 19. 
XL. 47. 

Erdő-Szentgyörgy (Maros) o. v. 1699. 
szept. 1. E. II. 246. 

ErdŐTég (Szerém) o. v. 1817. febr. 14. 
LX1II. 959. 

Erked 1. Szász-Erked. 
Érsekújvár (Nyitra) o. v. 1817. máj. 30. 

LXIII. 1033. 
Erzsébetváros (Küküllö) o. v. 1843. ápr. 

22. E. XV. 316. 
Eszék (Verőcze) h. v. 1811. febr. 7 

LXIII. 225. — h. v. 1812. szept. 18. 
LXIII. 433. — Lásd Belső- és Felső-
Eszék alatt is. 

Esztergom város o. h. v. 1692. márcz. 
8. XXI. 292.— o.v. 1781. okf. 12. LII. 
111. — o. v. 1794. aug. 23. LVI1I. 248. 

Etéd (Udvarhely) h. v. 1836. okt. 5. E. 
XV. 118. q, 

Fiicset (Krassó) o. v. 1707." okt. 2.2, 
LIV. 61. 1791. szept. 19. LV. 809. — 
h. v. 1819. márcz. 5. LX1V. 203. 

Farkasd (Nyitra) o. v. 1794. jún. 20. 
LVni. 292. 

Fejéregyháza máskép Donnerskircl ien 
(Sopron) o. v. 1659. okt. 7. XII. 359. 

Fe jérvár I. Székes-Fejérvár. 
Fekete-Ardó (Ugocsa) o. h. v. 1789. jan. 

22. LIV. 192., 1792. szept. 3. LVI. 282. 
Feketebalom (Brassó) u. v. 1761." júl. 9:E 

X. 754. 

Feketetó (Biliar) o. h. v. 1815. okt. 27. 
LXIII. 790. 

Feketeváros máskép Purpach (Sopron) 
o. v. 1659. okt. 5. XII. 358. 

Félegyháza (Kiskunság) o. v. 1774. febr. 
4. L. 111. 

Felka (Szepes) o. h. v. 1810. decz. 21. 
LXII. 1273. 

Felső-Bajom (Medgyesszék) o. h. v. 
1847. ápr. 15. E. XV. 381. 

Felső-Bánya (Szatmár) o. v. 1795. febr. 
9. LVIII. 507. 

Felső-Eszék (Verőcze) o. v. 1713. júl. 
16. XXX. 67. — h. v. 1747. jan. 27. 
XL. 574. 

Felső-Meezenzéf (Abauj) o. h. v. 1757. 
ápr. 18. XLIV. 435. 

Felsö-Segesd (Somogy) o. v. 1811. júl. 
10. LXIII. 352. 

Felsö-Surány (Vas) o. v. 1728. márcz. 
19. XXXVI. 94. 

Felsö-Szálláspataka (Hunyad) o. h. v 
1820. máj. 4. E. XIV. 163. 

Felső-Szilvágy (Közép-Szolnok) 1845. 
júl. 31. E. XV. 364. 

Felsö-Szvidnik (Sáros) o. v. 1793. 
szept. 26. LVII. 314. 

Fel-Tíz 1. Nagy-Kászon. 
Felvincz o. v. 175. márcz. 8. E. X. 

448. 
Fericsancze (Verőcze) o. v. 1805. febr. 1. 

LXI. 564. 
F o r r ó (Abauj) o. v. 1758. júl. 3. XLIV. 

680. 
Földvár (Brassó) o. v. 1806. nov. 13. 

E. XIII. 384. 
Földvár (Tolna) o. v. 1703. febr. 4. 

XXVI. 257. — o. h. v. 1755. júl. 7. XLIII. 
586. 

Franyova (Torontál) o. v. 1806. jan. 31. 
LXI. 846. 

F rá ta 1. Magyar-Fráta. 
Futak (Bács) o. v. 1778. ápr. 3. LI. 22. 

— h. v. 1808. ápr. 29. LXII. 299. — o. v. 
1808. decz. 16. LXII. 549. 

Fülek (Nógrád) o. v. 1787. máj. 18. 
LIV. 27. 

Füred 1. Balaton- és Tisza-Füred. 
Füzes I. Gyepü-Füzes. 
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Füzes-Gyarmat (Békés) o. v. 1802. ápr . 
23. LX. 682. 

Gács (Nógrád) o. v. 1765. docz. .24. 
XLV1I. 543., 1769. júl. 28. XLVIII. 196. 

G á c s - V á r a l j a (Nógrád) o. v. 1763. márcz. 
4. XLVI. 193. 

Gajnr (Pozsony) o. h. v. 1667. aug. 4. 
XIV. 5. 

Galgócz (Nyilra) o. h. v. 1725. j an . 6. 
XXXV. 9. 

Gálosfa (Somogy) o. v. 1804. nov. 16. 
LXI. 539. 

Garam-Szentbenedek (Bars) o. v. 1680. 
febr. 8. XVI. 607. 

Garam-Szfillős (liars) o. v. 1781. aug. 
31. LII. 108. 

Gerend (Torda) o. v. 1703. febr. 15. 
E. V. 29. 

Gergetek (Szeréin) o. v. 1706. szept. 21. 
"" XXVII. 144. 
Gernyeszeg (Torda) o. v. 1699. jún . 27. 

E. II. 167. — o. h. v. 1758. jan . 30. 
E. X. 483. 

Gidófalra (Sepsiszék) o. v. 1798. aug. 
22. E. I. 673. 

Gíines (Nyitra) o. v. 1726. júl . 4. XXXV. 
378. és 1727. febr. 27. XXXV. 553. 

Gladna (Krassó) h. v. 1815. jún . 30. 
LXI1I. 761., 1817. aug. 20. LXIII. 1060. 

Gorbó (Doboka) o. v. 1769. márcz. 18. 
E. XI. 272., 1799. jún . 27. E. II. 158. 

Goroszló (Közép-Szolnok) o. v. 1800. 
szept. 11. E. XIII. 231. 

Gödöllő (Pest) o. v. 1763. júl . 11. XLVI. 
354. 

Gödr i (Baranya) o. h, v. 1807. jún. 12. 
LXII. 74. 

Göncz (Abauj) o. v. 1761. nov. 17. 
XLVI. 33. 

Gürcsüny (Közép-Szolnok) o. v. 1724. 
márcz. 20. E. VII. 428, 1742. j an . 22. 
E. IX. 8. 

Görgény-Szent-Imre (Torda) o. v. 1721. 
máj . 20. E. VII. 213., 1736. aug. 17. 
E. VIII. 552. 

Görgő (Torna) o. v. 1655. aug. 7. XI. 398. 
Orinava (Pozsony) o. v. 1712. okt. 27. 

XXX. 9. '— o. h. v. 1792. júl. 26. LVI. 
101. 

Gntlia (Komáromi o. v. 1725. máj . 30. 
XXXV. 80. 

Gyalakutha (Marosszék) o. v. 1742. febr. 
15. E. IX. 39. — o. h. v. 1794. júl. 18. 
E. IX. 829. 

Gyarmat 1. Balassa- és Füzes-Gyarmat. 
Gyarmata (Temes) o. h. v. 1805. jún . 

28. LXI. 671. 
Gyeke (Kolos) o. v. 1702. márcz . 9. E. 

IV. 236., 1749. jún . 16. E. IX. 822. 
Gyepü-Ftizes (Vas) o. v. 1793. decz. 12. 

LYII. 374. 
Gyéres (Torda) o. h. v. 1819. má j . 14. 

E. XIV. 76. 
Gyimótfalra 1. Jormansdorf. 
Gyógy 1. Al-Gyógy. 
Gyorok (Arad) o. v. 1727. febr. 26. E. 

VII. 873. 
Gyöngyös (Heves) o. h. v. 1714. jan . 12. 

XXX. 233. 
Győr o. v. 1712. szept. 1. XXIX. 4 5 9 . — 

o. h. v. 1798. máj . 28. LIX. 634., 1799. 
aug. 9. LX. 175. 

Győrök I. 8zőÍlös-Györök. 
Gyula (Békés) o. v. 1723. decz. 15. XXXIV. 

325. — h. v. 1792. okt. 15. LVI. 222. 
— o. v. 1805. febr. 1. LXI. 518. 

Haczfeld I. Zsombolya. 
Hadad (Közép-Szolnok) h. v. 1772. márcz . 

20. E. XI. 404. 
Hados (Marosszék) o. v. 1838. decz. 19. 

E. XV. 2 0 1 . — h. v. 1841. nov. 11. E. 
XV. 286. 

Hagymás-Lápos (Közép-Szolnok) o. v. 
1727. jún. 4. E. VII. 836., 1772. júl. 
23. E. XI. 406. 

Hajdn-Dorogli (Hajdú) o. v. 1795. febr 
12. LVI1I. 505. 

Hajdu-Nánás (Szabolcs) o. h. v. 1799. 
aug. 30. LX. 87. 

Hajós (Pest) o. v. 1756. febr. 2. XLIV. 
16. 

Halas (Kiskunság) o. v. 1721. szept. 21. 
XXXIII. 404. — o. h. v. 1804. nov. 30. 
LXI. 527. 

Halászi (Moson) o. h. v. 1714. júl . 25. 
XXX. 347. — o. v. 1746. jún . 6. XL. 
332., 1789. márcz. 9. LIV. 208. 

Haluiágy I. Nayy-Halmágy. 
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Hamzsabég, máskép É r d (Fehér) o. v. 
1769. ápr. 7. XLVI1I. 145. 

Hamisfalva (Sáros) o. h. v. 1719. aug. 
29. XXXIII. 47. 

Harkány (Sopron) o. v. 1074. aug. 11. 
XV. 601., 1787. nov. 12. LIV. 79. 

Hatliáz (Hajdú) o. v. 1807. szept. 25. 
LXII. 253. 

Hátszeg (Hunyad) o. v. 1729. máj. 18. 
E. VIII. 25. 

Hatvan (Heves) o. v. 1716. okt. 26. 
XXXI. 249. 

Hédervár (Györ) o. v. 1793. aug. 26. 
LVII. 513. 

Hegyes 1. Mezőhegyes. 
Hernécs (Mármaros) o. v. 1702. decz. 

22. E. IV. 612. 
Hetes (Zala) o. v. 1737. ápr. 12. XXXVII. 

624. 
Héthárs (Sáros) h. v. 1688. felír. 24. 

XIX. 285. 
Heves ( H e v e s ) o. v . 1700. ok t XXVI . 

109. 
Hidegkút (Vas) o . v . 1711. j ú n . 24. 

XXVIII. 549. 
Hódmező-Yásárhely (Csongrád) o. v. 

1804. nov. 30. LXI. 506. 
Hódság (Hács) o. v . 1813. j a n . 8. LXUI. 

462. 
Ilomorod-Szent-Márton (Udvarhely) o. 

v. 1808. jan. 29. E. XIII. 411.— h. v. 
1814. febr. 25. E. XIII. 638. 

Hosszufnlva (Kővár) o. v. 1699. jún . 27. 
E. II. 165. 

Hosszu-Pereszteg (Vas) o. v. 1800. 
szept. 5. LX. 354. 

Högyész (Tolna) o. v. 1753. máj. 21. 
XLIII. 74. 

I lrádek 1. Liptó-Ujvár. 

Ida I. Nagy-Ida. 
Igal (Somogy) o. v. 1709. jan. 7. XEVII1. 

175. 
lharos-Berény (Somogy) o. v. 1800. 

decz. 19. LX. 444. 
Ikervár (Vas) o. v. 1744. ápr. 1.XXX1X. 

640. 
Illa va (Trencsén) o. h. v. 1717. febr. 11. 

XXXI. 296. 

Illók (Szerém) h. v. 1817. febr. 14. 
LXIU. 957. 

Hlye (Hunyad) o. v. 1636. aug. 17. E. 
VIII. 556. 

IUyefalva o. h. v. 1845. febr. 20. E. XV. 
348. 

India (Szerém) o. v. 1817. máj. 2. LXUI. 
1018. 

Ipolyságli (Hont) o. v. 1694. jan. 29. 
XXIII. 126. — h. v. 1785. márcz. 29. 
Li l i . 219. , 1793. m á j . 2. LVI I . 132. — 
o. v. 1793. aug . 19. LVI I . 247., 1815. 
m á j . 12. LXI I I . 746. 

Ire irli (Szerém) o. v. 1706. szept. 21. 
XXVII. 138., 1800. jún. 20. LX. 232'., 
1805. decz. 3. LXI. 788. 

Ireg (Tolna) o. v. 1788. jan. 31. LIV. 109. 
Istvándi (Somogy) o. v. 1778. jan. 31. 

LI. 13. 
Istvánföld (Torontál) o. v. 1805. szept. 6. 

LXI. 783. — h. v. 1812. márcz. 20. 
LXUI. 319. 

Isztiinér (Fehér) o. v. 1792. szept. 13. 
LVI. 510. 

Ivány (Sopron) o. v. 1799. szept. 17. 
LX. 89. 

Izsák (Pest) o. v. 1816. j ú n . 14. LXI I I . 
874. 

Jakabfalva (Nagy-Sinkszék) o. v. 1826. 
nov. 24. E. XIV. 278. 

Jankovácz (Bács) o. v. 1807. decz. 11. 
LXII. 187. 

Jánosbáza (Vas) h. v. 1800. szept. 5. 
LX. 352. 

Jarak (Szerem) o. v. 1747. júl. 30. XL. 
676. 

Jász-Apáti (Jászság) o. v. 1746. jún. 11. 
XL. 322. 

Jász-Berény o. v. 1692. aug. 8. XXII. 
103., 1782. aug. 31. L1I. 241., 309-, 
1811. decz. 20. LXIII. 293. 

Jaszka (Zágráb) o. v. 1779. oki. 29. LI. 
114. 

Jászó (Abauj) o. v. 1688. okt. 20. XIX. 
394. — h. v. 1781. má j . 18. LII. 95. 

Jókő (Nyitra) h. v. 1717. szept. 15. 
X X X I . 378 . 

Jolsva (Gömör) o. v. 1809. szept. 15. 
LXI I . 8 7 7 . 
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Jor inansdorf (Gyornierstorff, niaGyimót-
falva, Vas) o. v. 1701. okt. 21. XXV. 
478. 

Kaál 1. Sajtos-Kaál. 
Kalocsa (Pest) o. v. 1720. márez. 17. 

XXXIII. 261., 1731. márcz. 27. XXXVI. 
530. 

Kálóz (Fehér) o. v. 1782. nov. 2. LII. 
250. 

Kálié (Szabolcs) o. v. 1669. jan. 27. 
XIV. 273. 

Kamarás 1. Puszta-Kamarás, Vajda-
Kamarás. 

Kanienicz (Szerem) o. v. 1785. jón. 27. 
LIII. 288. 

Kanizsa 1. Ü-, Nagy- és Bácz-Kanizsa. 
Kápolnás (Krassó) o. v. 1591. aug. 29. 

LV. 833. 
Kápolnás-Oláhfalu (Udvarhelyszck) o. v. 

1832. júl. 25. E. XIV. 540. 
Kapornak (Zala) o. v. 1812. ápr. 3. 

LXI I I . 286., 1812. decz. 11. LXI I I . 457. 
Kaposvár (Somogy) o. h. v. 1703. ápr. 

' 27. XXVI. 280. 
Kapronczao . v. 1793. jan. 21. LVU. 226. 
Kaptol (Pozsega) o. v. 1800. jún. 27. 

LX. 239. 
Kapuvár (Sopron) o. v. 1690. aug. 14. 

XXI. 11. 
Kárád (Somogy) o„ v. 1817. okt. 10. 

LXIII. 1097. 
Karczagujszá l lás (Karczag, Nagy-Kun-

ság) o. v. 1734. szept. 10. XXXVII. 
260., 1799. aug. 30. LX. 85.0. v. 1807. 
júl . 3. LXII. 120. 

Karczfa lva (Csikszék) o. h. v. 1840. 
aug. 7. E. XV. 242. 

Kassa (Abauj) o. v. 1690. decz. 2. XXI. 95. 
Kászon 1. Nagy-Kászon. 
Káta 1. Nagy-Káta.\ 
Kecskemét, (Pest) o. v. 1696. júl. 10. 

XXIV. 143., 1744. szept. 24. XXXIX. 
670., 1746. júl. 4. XL. 334. — o. h. 
v. 1793. aug. 24. LIX. 742. 

Kccze (Torda) o. v. 1702. jan. 27. E. 
IV. 27. 

Keczer-Kosztolán 1. Kosztolán. 
Kékkő (Nógrád) o. h, v. 1658, okt. 6. 

XII. 89, 

Kendi-Lóiirt (Doboka) o. v. 1699. júl-
27. E. II. 163., 1715. jan. 22. E. VI. 4. 

Keresz tes I. Mező-Keresztes. 
Keresz tú r 1. Szitás-Keresztur. 
Késmárk o. h. v. 1690. ápr. 12. XX. 

352., 1800. máj 16. LV. 237. 
Keszi 1. Bátor-Keszi. 
Keszthely (Zala) h. v. Bécs 1774. ápr. 

2. L. 116. 
Kéthely (Somogy) o. v. 1715. márcz. 17. 

XXXI. 5. 
Keve 1. 2hirkeve. 
Kézd 1. Szász-Kézd. 
Kibéd (Marosszék) o. h. v. 1844. decz. 13. 

E. XV. 335. 
Kikinda 1. Nagy-Kikinda. 
Kis-Atúd (Somogy) o. v. 1744. máj. 15. 

XXXIX. 694. 
Kis-Báb (Nyitra) o. v. 1788. decz. 27. 

LIV. 140. 
Kis-Bér (Komárom) o. h. v. 1797. szept. 

29. LIX. 417. 
Kisér (Jászság) o. v. 1818. márcz. 27. 

LXIV. 36. 
Kis-Körös (Pest) o. v. 1784. jún. 18. 

Lili. 67. — o. h. v. 1803. decz. 30. 
LXI. 313. 

Kis -Mar ja (Bibar) o. v. 1736. jún. 14. 
XXXVII. 499. 

Kis-Marton (Sopron) o. v. 1655. jún. 23. 
XI. 352. — b. v. 1667. okt. 29. XIV. 58. 
— o. v. 1675. máj . 29. XV. 746., 
1773. júl. 30. L. 75., 1810. jan. 26. 
LXII. 1012. 

Kis-Sink (Nagy-Sinkszék) o. h. v. 1825. 
febr. 18. E. XIV. 235. 

Kis-Szeben (Sáros) o. v. 1677. máj . 14. 
XVI. 246., 1687. decz. 15. XIX. III., 1751. 
szept. 6. XLIÍ. 190. — o. h. v. 1765. 
febr. 12. XLVII. 188. 

Kis-Tapolcsány (Bars) o. v. 1659. febr. 1. 
XII. 264., 1724. febr. 11. XXXIV. 
413. 

Kisújszál lás (Nagy-Kunság) o. v. 1806. 
júl. 11. LXI. 953. 

Kiszucza-Ujhely (Trencsén) o. h. v. 
1798. febr. 23. L IX. 744. 

Klenovnik (Varasd) o, v . 1730, szept. 1, 
XXXVI . 490, 
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Kluknó (Szepes) o. v. 1809. márcz. 24. 
LXII. 698. 

Kolosinonostor (Kolos) o. v. 1702. ápr. 6. 
'E. IV. 311., 1748. febr. 20.E. IX. 746. 

Kolozsvár város o. h. v. 1832. nov. 28. 
E. XIV. 523., 524. 

Komárom város h. v. 1695. okt. 18. XXIII. 
553. — o. v. 1805. júl. 12. 1 XI. 727. 

Komárom 1. Mező-Komárom. 
Komárváros (Zala) o. v. 1723. okt. 17. 

XXXIV. 317, 
Komlós 1. Szent-Anna. 
Kopcsány (Nyitra) h. v. 1715. szept. 8. 

XXXI. 69., 1746. szept. 8. XL. 415. 
Korpona (Hont) o. v. 1798. jún. 15. 

LIX. 678. 
Kosztolán (Sáros) o. v. 1786. jún. 1. 

LUI. 382. 
Kosztolány 1. Nagy-Kosztolány. 
Kotori (Zala) o. v. júl. 30. LXIV. 320. 
Kovászna (Orbaiszók) o. h. v. 1840. 

jún. 26. E. XV. 238. 
Kozár 1. Rácz-Kozár. 
Kozmás (Csikszék) o. v. 1832. aug. 16. 

E. XIV. 532. — h. v. 1841. ápr. 7. 
E. XV. 251. 

Kö-Boldogfalva 1. Sztriyy-Boldoyfalva. 
Kőhalom (Küküllö) o. v. 1773. aug. 30. 

E. XI. 440. 
Kölesd (Tolna) o. v. 1730. júl. 31. XXXVI. 

467. 
Köpcsény (Moson) h. v. 1690. ápr. 6. 

XX. 403. 
Kőrispatak (Sepsiszók) o. v. 1700. márcz. 

15. E. H. 616. 
Körmend (Vas) o. h. v. 1721. szept. 21. 

XXXIII. 403., 1788. jún. 9. LIV. 115. 
Körmöczbánya (Bars) o. v. 1696. júl. 1. 

XXIV. 105. — h. v. 1788. ápr. 7. LIV. III. 
Kőrös (Kőrös) o. v. 1780. decz. 22. 

LII. 14., 1784. márcz. 20. LII. 473. 
Körös 1. Kis- és Nagy-Körös. 
Kőrösbánya (Zaránd) o. h. v. 1701. 

jún. 28. E. III. 437. 
Kőrös-Mező (Mármaros) o. v. 1768. 

ápr. 20. XLVIII. 99. 
Kőszeg (Vas) o. v. 1692. aug. 8. XXII. 

107.— o .h . v. 1785. márcz. 17. LII. 
365, — o. v, 1811. aug. 10. LXIII, 146. 

Köszvényes (Marosszék) o. h. v. 1841. 
ápr. 7. E. XV. 272. 

Kövesd 1. Mczö-Kövesd. 
Krapina (Varasd) o. v. 1812. ápr. 24. 

LXIII. 347. 
Erasznahorkaváralja (Gömör) o. v. 1754. 

jún. 18. XLIII. 375. 
Knbin 1. Alsó-Kubin. 
Kala (Bács) o. v. 1813. jan. 8. LXIII. 

463. 
Kunhegyes (Nagy-Kunság) 1811. febr. 1 

LXIII. 23. 
Kun-Szent -Már ton o. v. 1807. j ú l . 31. 

LXII. 116. 
Kun-Szent-Miklós o. v. 1794. j ú l . 10. 

LVUI. 136. 
Kutas (Somogy) o. v. 1805. máj. 10. 

LXI. 688. 
Kutyevo (Pozsega) o. v. 1795. jan. 5. 

LVIII. 310. 
Kuty falva ( A l s ó - F e h é r ) o. v. 1700. 

decz. 13. E. II. 925. 
Kiirpöd (Szebenszék) o. h. v. 1823. 

jan. 3. E. XIV. 215. 
Lajtafalu (Moson) o. h. v. 1757. dccz. 19. 

XL1V. 472. 
Lajta-Szent-Miklós (Sopron) o. h. v. 

1804. decz. 7. LXI. 486. 
Lápos 1. Hagymás- és Oláh-Lápos. 
Lekencze (Beszterczeszék) o. v. 1800 

szept. 20. E. XIII. 234. — h. v. 1821. 
júl. 27. E. XIV. 174. 

Letenye (Zala) o. v. 1744. decz. 23. 
XL. 28. 

Lévárd 1. Nayy-Lévárd. 
Libetbánya o. h. v. 1792. szept. 6. 

LVI. 424. 
Lipcse 1. Német- és Zólyom-Lipcse. 
Lipótvár (Nyitra) o. v. 1678. márcz. 20. 

XVI, 390. 
Liptó-Szent-Miklós o. v. 1715. j a n . 18. 

XXX. 414. 
Liptó-Tepla (Liptó) o.h. v. 1804. febr. 10. 

LXI. 360. 
Liptó-Ujvár (Liptó) k. v. 1805. aug. 23. 

LXI. 739. 
Liszka (Zemplén) o. v. 1760. febr. 13, 

XLV. 251. 
Lóna 1. Kendi-Lóna. 
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Losoncz (Nógrád) o. b. v. 1695. aug. i . 
XXII. 403. — o. v. 1721. nov. 9. XXXIII. 

413. 
Losoncz-Tugár (Nógrád) o. h. v. 1815-

jún. 30. LXIII. 742. 
I.ovas-Beréiiy (Fehér) o. v. 1765. ápr. 27. 

XLV1I. 212. 
Lovász (Szeréin) o. v. 1814. szept. 2. 

LXIII. 670. 
Lovász-Patona (Veszprém) o. v. 1811. 

jún. 14. LXIII. 73. 
Lőcse (Szepes) o. v. 1678. aug. 5. 

XVI. 426. 
l ök 1. Tisza-Lök. 
Ludbreg (Kőrös) o. v. 1792. nov. 16. 

LVI. 406. 
Lúgos (Krassú) o. h. v. 1796. ápr. 29. 

LIX. 264. 
Lupsa (Torda) o. v. 1698. aug. 22. E. I-

750. 
Ly nbeschicza (Körös) o. v. 1818. márcz. 

27. LXIV. 99. 
Máda 1. Nagy-Mdda. 
Madaras (Nagy-Kunság) o. v. 1811. 

okt. 18. LXIII. 181. 
Mágocs (Baranya) o. v. 1815. febr. 17. 

LXIII. 752. 
Magyar-Bötkény (Torda) o. v. 1721. 

máj . 20. E. VII. 213. 
Magyar-Fráta (Kolos) o. v. 1699. szept. 

1. E. II. 239. 
Magyaros (Marosszék) o. v. 1844. aug. 

29. E. XV. 334. 
Magyar-Óvár (Moson) o. v. 1655. jún . 

24. XI. 431., 1775. ápr . 26. L. 170., 
1806. nov. 7. LXI. 1001. 

Magyar-Pécska (Arad) o. v. 1819. márcz. 
5. LXIV. 205. 

Magyar vagy Sáros-Berkesz (Kolos) 
h. v. 1744. okt. 23. E. IX. 554. 

Magyar-Nagy-Sombor (Kolos) o. h. v. 
1786. aug. 2I.E."XII. 330. és LIII. 415. 

Makfalva (Marosszók) o. v. 1847. decz. 
10. E. XV. 409. 

Mak lá r (Heves) o. v. 1700, okt XXVI. 
106. 

Makó (Csanád) o. v. 1722. aug. 2. 
XXXIV. 191., 1724. júl. 9. XXXIV. 
530.— ò . b . v . 1751. m á j 21. XL1I. 58, 

Malaczka (Pozsony) o. h. v. 1807. nov. 

20. LXII. 156. 
Marcza l i (Somogy) o. v. 1772. aug. 24. 

XLIX. 197. 
Marczaltő (Veszprém) o. v. 1737. szept. 

25. XXXVIII. 33. 
Mária-Pócs (Szabolcs) o. v. 1816. ápr 

5. LXIII. 575. 
Marja 1. Kis-Marja. 
Maros 1. Nayy-Maros. 
Marosujvár (Alsó-Fehér) h. v. 1815. 

decz. 1. E. XIII. 733. 
Maros-Vásárhely (Marosszék) o. v. 1749. 

jú l . 11. E. IX. 826., 1754. okt. 19. E. 
X. 350., 1845. márcz. 7. E. XV. 350. 

Maroth 1. Aranyos-Maróth. 
Marton 1. Fis-Marton. 
Mártontelke (Felső-Fehér) o. v.- 1844. 

decz 13. E. XV. 352. 
Martonvásár (Fejér) o. v. 1789. jan. 22. 

L1V. 169. 
Matheócz (Szepes) o. h. v. 1810. okt. 

27. LXII. 1271. 
Meczenzéf 1. Alsó- és Felsö-Meczcnzéf. 
Méhes (Kolos) o. v. 1699. jún. 27. E. II. 

161. 
Merkopail (Fiume m.) o. v. 1785. márcz. 

14. LIII. 179. 
Mernye (Somogy) o. v. 1818. júl. 19. 

LXIV. 55. 
Mező-Bánd (Marosszék) o. v. 1715. aug. 

29. E. VI. 149 
Mező-Bodon (Torda) o. v. 1714. ápr. 

24. E. V. 521. 
Mező-Csáth (Borsod) o. v. 1699. okt. 5. 

XXVI. 617. 
Mező-Hegyes (Arad) o. v. 1789. márcz. 

20. LIV. 171. 
Mező-Keresztes o. v. 1712. szept. 17. 

XXIX. 555. 
Mező-Komárom (Veszprém) o. v. 1756. 

máj . 3. XLIV. 98. 
Mczö-Kövesd (Borsod) o. v. 1819. márcz. 

5. LXIV. 207. 
Mező-Tur (Heves) o. v. 1724. decz. 2. 

XXXIV. 713 
Mihályi (Sopron) o. v. 1666. febr. 3. 

XIII. 266., 1804. márcz, 23. LXI. 
200. 
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Miholjacz (Verőcze) o. v. 1808. okt. 21. 
LXII. 509., 1819. márcz. 5. LX1V. 190-

Miholjacz 1. Rácz-Miholjacz. 
Mikeszásza (Küküllö) o. v. 1743. okt. 

31. E. IX. 476. 
Miklósvár (Háromszék) o. v. 1703. márcz. 

20. E. V. 91. 
Mindszent (Zágráb) o. h. v. 1804. decz. 

14. LXI. 484. 
Miske(Vas) o. v. 1701. decz. 19. XXV. 539. 
Miskolcz (Borsod) o. h. v. 1801. márcz . 

21. LX. 483. 
Mitrovicza (Szerém) o. v. 1747. júi. 30. 

XL. 676. 
Mocs (Kolos) o. h . v. 1713. ápr. 24. 

E. V. 511. 
Módos (Torontál) o. v. 1805. szept. 6. 

LXI. 785. — h. v. 1812. márcz. 20. 
LXIII. 318. 

Mohács (Baranya) o. h. v. 1799. aug. 
23. LX. 110. 

Monor (Kolos) o. h. v. 1841. júl. 10. 
E. XV. 255. 

Monyorókerék (Vas) o. h. v. 1694. okt . 
10. XXIII. 377. 

Moór (Fejér) o. v. 1758. márcz. 16. 
XLIV. 493. 

Móriczföld (Ternes) h. v. 1805. aug. 9. 
LXI. 754. 

Mosgó (Somogy) o. v. 1817. máj 2. 
LXIII. 1019. 

Mosócz (Turócz) o. h . v. 1688. febr. 24. 
XIX. 351. 

Moson (Moson) o. h. v. 1714. júl. 25. 
XXX. 348. o. h. v. 1742. máj . 27. 
XLIX. 175. 

Moszlavina (Verőcze) o. v. 1808. okt. 
21. LXII. 509. 

Munkács (Bereg) o. v. 1734. máj . 1. 
XXXVII. 234. 

Nádas 1. Szász-Nádas. 
Nádudvar (Szabolcs) o. v. 1811 .aug. 10. 

LXIII. 133. 
Nágócs (Somogy) o. v. 1788. jan. 31. 

LIV. 101. 1792. aug. 2. LVI. 161. 
Nagy-Ajta (Háromszék) h. v. 1703. 

márcz . 22. E. V. 95., 1783. ápr. 2. 
E. XII. 277. — o. b. v. 1787. jún. 30. 
LIV. 77„ E. XII. 372. és E. Il/a. 71. 

Nagy-Almás (Kolos) o. v. 1699. j ú n 27. 
E. II. 160., 1760. decz. 29.E. X. 679. 
— o. h. v. 1764. jún . 6. E. XI. 
148. 

Nagy-Apold (Szerdahelyszék) o. h. v. 
1819. okt. 15. E. XIV. 91. 

Nagy-Atád (Somogy) o. v. 1744. máj . 
15. XXXIX. 694. — o. h. v. 1773. 
decz. 3. L. 78. — o. V. 1778. júl . 3. 
LI. 67. 

Xagy-Becskerek h. v. 1784. szept. 23. 
LUI. 173. 

Nagy-Berezna (Ung) o. v . 1780. m á j . 
12. LI. 257. 

Nagy-Bobrócz (Liptó) o. h. v. 1792. 
nov. 8. LVI. 353. 

Nagy-Borosnyó (Háromszék) o. h. v. 
1847. ápr. 23. E. XV. 379. 

Nagy-Czenk (Sopron) o. v. 1797. márcz . 
24. LIX. 523. 

Nagy-Disznód (Szeben) o. v. 1806. márcz 
3. E. XIII. 358. 

Nagy-Ekemczö (Szeben) o. v. 1824. máj . 
21. E. XIV. 229. 

Nagy-Halmágy (Zaránd) o. v. 1837. 
febr. 1. E. XV. 120. 

Nagy-Ida (Abauj) o. v. 1784. aug. 20. 
LIII. 73. 

Nagy-Kanizsa (Zala) o. v. 1697. nov. 5. 
XXIV. 354., 1722. aug. 15. XXXIV. 47., 
1741. júl. 18. XXXIX. 74. — o. h. v. 
1783. aug. 9. LII. 409. — o. v. 1808. 
jún. 17. LXII. 372. 

Nagy-Kászon (Al- és Fel-Tiz, Csikszék) 
o. h. v. 1841. jú l 23. E. XV. 252. 

Nagy-Kata o. v. 1743. máj . 25. XXXIX. 
426. 

Nagy-Kikinda (Torontál) o. v. 1784. 
ápr. 2. LIII. 41. 

Nagy-Kosztolány (Nyitra) o. h. v. 1805. 
jan. 18. LIX. 565. 

Nagy-Kőrös (Pest m.) o. v. 1697. jan . 
25. XXIV. 216. — o. h. v. 1759. decz. 11. 
XLV. 262. 

Nagy-Lévárd (Pozsony) o. v. 1744. jan-
29. XXXIX. 516. — h. v. 1803. decz. 30. 
LXI. 180. 

Nagy-Máda (Szabolcs) o. v. 1746. jan, 
19. XL. 273, 
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Nagy-Maros ( l ' es t ) o. v. 1804. m á j . U . 
LXI. 318., 1804. szept. 21. LXI. 407. 

Nagy-Oroszfaln (Nógrád) o. v. 1720. 
máj . 17. XXXIII. 123. 

Nagy-Patak l. Sáros-Nagy-Patak. 
Nagy-Itöcze (Gömör) o. li. v. 1794. j a n . 

9. LVIII. 36. 
Nagy-Sármás (Kolos) o. v. 1703. febr. 

15. E. V. 27. 
Nagy-Sáros (Sáros) o. v. 1787. febr. 22. 

LIV. 7., 1810. szept. 28. LXII. 1270. 
Nagy-Selyk (Medgyes) o. v. 1842. nov. 

12. E. XV. 311. 
Nagy-Sínk (Sinkszék) o. v. 1778. júl. 

29. E. XI. 602. 
Nagy-Sombor 1. Magyar-Nagy-Sombor. 
Nagy-Somkát (Kővár) o. v. 1744. okt. 

23. E. IX. 549. 
Nagy-Szeben (Szebenszék) o. v. 1784. 

nov. 16. L1I1. 126. 
Nagy-Szent-Miklós (Torontál) o. v. 1787. 

jún. 11. LIV. 25. 
Nagy-Tapolcsány o. v. 1723. m á j . 14-

XXXIV. 232. 
Nánás 1. Hajdu-Nánás. 
Nassicze (Verőcze) o. v. 1813. jún. 18. 

LXI I I . 535. 
Naszód (Beszterczeszék) o. v. 1832. j an . 

25. E. XIV. 502. 
Németi (Hont) o. v. 1729. aug. 2. 

XXXVI . 306. — h. v. 1731. jú l . 3. 
XXXVI . 585. 

Németi 1. Szatmár-Németi. 
Német-Lipcse (Liptó) o. v. 1655. m á j . 

17. XI. 325. — o. h. v. 1688. febr. 24. 
XIX. 286. 

Német-Próna (Nyitra) o. h. v. 1681. 
decz. 5. XVII. 103. — o. v. 1713. szept. 
14. XXX. 161. 

Némct-Ujvár (Vas) o. v. 1801. decz. 31. 
LX. 644. 

Neudörfl 1. Lajta-Szent-Miklós. 
Nezsider(Moson)o. v. 1654. aug. 28. XI.94. 

o. b. v. 1659. jún . 21. XII. 219.— o. v. 
1681. jún . 16. XVI. 681. — o. h. v. 1709. 

. j an . 2. XXVIII. 81. — o. v. 1717. márc. 
19. XXXI. 330. 

Nóra (Zala) o. v. 1781. máj . 18. LU. 
98. 

Novi-t'sicse (Szelin-várhoz, Zágráb) o. v. 
1733. decz. 6. XXXVII. 103. 

Novoszcllo (Bács) o. v. 1731. nov. 26-
XXXVI . 685. 

Nyárasd 1. Alsó-Nyárasd. 
Nyék (Sopron) o. és h. v. 1655. máj. 28. 

XI . 355. 
Nyir-Bakta 1. Bukta. 
Nyir-Bátor 1. Bátor. 
Nyíregyháza (Szabolcs) o. h. v. 1786. 

nov. 23. LUI. 450. 
ó-Arad (Arad) h. v. 1808. jan. 8. LXII. 

2 2 8 . 

Ó-Becse (Bács) o. h. v. 1751. jún . 28. 
XLII. 73. 

Ó-Besenyő (Torontál) o. h. v. 1786. 
decz. 21. LIIL. 468., 1787. jún . 21. 
LIV. 22. 

Ó-Kanizsa (Bács) o. h. v. 1751. jún. 28. 
XLII. 69., 1818. márcz. 13. LX1V. 67. 

Olád (Vas) o. v. 1796. m á j . 27. L1X. 89. 
Oláh-Falu 1. Kápolnás és Szentegyház-

Oláhfalu 
Oláh-Lápos (Belső-Szolnok) o. v. 1785. 

decz. 15. E. XII. 328. 
Olaszi (Bihar) o. h. v. 1719. jú l . 11. 

XXXIII. 66. 
Óui d (Borsod) o. h. v. 1792. aug. 16. 

LVI. 103. 
Ó-Pankota (Arad) o. v. 1819. márcz. 5. 

LX1V. 198. 
Ó-Paulis (Arad) h. v. 1811. febr. 15. LXII. 

57. 1. Paulis alat t is. 
Oravicza (Krassó) o. h. v. 1819. márcz. 

5. LXIV. 200. 
Oravicza (Verőcze) o. v. 1795. febr. 5. 

LVllI. 407. 
Orláth (Szebenszék) h. v. 1806. máj . 

16. E. XIII. 375. 
Oroszfalu 1. Nagy-Oroszfalu. 
Oszlány (Bars) h. v. 1687. febr. 13. 

XVII I . 494. 
Ó-Tura (Nyitra) o. h. v. 1669. ápr . 1. 

XIV. 333. 
Óvár 1. Magyar-Óvár. 
Ozora (Tolna) o. v. 1770. jú l . 20. XLV1U. 

379. 
Órniező (Boboka) o. v. 1738. jún. 21. 

E. VIII. 026., 1740. jú l . 9. E. VI11. 688. 
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I'akrácz (Posoga) o. W 1796. aug. 5. 
LIX. 193. 

Paks (Tolna) o.v. 1738. jan. 7. XXXVIII. 2. 
Palánkvára (Hont) o. v. 1654. nov. 24. 

XI. 157. 
Palojta 1. Alsó-Palojta. 
Palota (Fejér) o. v. 1715. júl. 13. XXXI. 

63. 
Pankota 1. Ó- és Uj-Pankota. 
Papolcz (Orbaiszék) o .v . 1699. szept. 1. 

E. II. 237. 
Parájd (Udvarbelyszék) o. v. 1802. nov. 

11. E. XIII. 273., 1847. ápr. 15. E. 
XV. 377. 

Párdány (Torontál) o. h. v. 1808. ápr. 
22. LXII. 325. 

Párkány (Esztergom) o. v. 1724. aug. 6. 
XXXIV. 568. 

Pnszinos (Kolos) o. v. 1745. aug. 17. 
E. IX. 640. 

Pataj (Pest) o. v. 1725. okt. 2. XXXV. 
144., 1780. decz. 9. LH. 17., 1793. júl. 
15. LVII. 213., 1795. jan. 22. LVIIL 
534. 

Patak 1. Sáros-Nagy-Patalc. 
Patona L Lovász-Patona. 
Paty 1. Alsó-Paty. 
Paulis (Arad) o. h. v. 1819. márcz. 5. 

LXIV. 206. 1. Ó Paulis alatt is. 
Pécs (Baranya) o. v. Lipót 1699. aug. 

15. XXIV. 611., 1742. aug. 20. XXXIX. 
343., — o. h. v. 1804. jan. 27. LXI. 188. 
— o. v. 1806. okt. 17. LXI. 1010. 

Pécs 1. Uj-Pécs. 
Pécska 1. Magyar-Pécska. 
Pécsvárad (Baranya) o. v. 1721. nov. 

2. XXXIII. 415. o. v. 1734. júl 27. 
XXXVII. 221. 

Pelsőcz (Gömör) o. h. v. 1788. aug. 14. 
L1V. 129., 1792. szept. 24. LVI. 141. 

Pereszteg 1. Hosszú-Peresztey. 
Pest város h. v. 1698. júl. 13. XXIV. 

448. — o. v. 1780. decz. 9. LII. 19. — 
h. v. 1817. nov. 13. LXIV. 15. 

Pétervárad (Bács) o. v. 1719. jún. 16. 
XXX11I. 18., 1743. febr. 22. XXXIX. 
417. 

Pétervásár (Heves) o. v. 1787. júl. 5. 
L1V. 30. 

I Pe t r i anecz (Varasd) o. v. 1782. júl. 19. 
LII. 140. 

Petrls (Arad) o. h. v. 1756. szept. 20. 
XLIV. 208. 

Petrovina (Zágráb) o. v. 1804. decz. 14. 
LXI. 508. 

Pilis (Pest) o. v. 1805. jún. 28. LXI. 
686. 

XXVI. 281. 
Pinkafő (Vas) o. h. v. 1696. decz. 15. 

XXV. 39. — o . v . 1785. máj . 2. LUI. 
226. 

Pécs 1. Mária-Pócs. 
Podgaracz (Verőcze) o. v. 1799. okt. 

22. LX. 177., 1806. nov. 21. LXI. 
1090. 

Pokupszko (Zágráb) o. v. 1741. jún. 12. 
XXXIX. 76. 

Polgári (Szabolcs) o. v. 1756. szept. 20. 
XLIV. 207. 

Poprád (Szepes) o. v. 1798. febr. 6. 
LIX. 593. 

Pozsega (Pozsega) o. v. 1783. máj. 3. 
LII. 422. 

Pozsony város h. v. 1715. decz. 15. 
XXXI. 48. — o. v. 1784. febr. 6. LIII. 3. 

Pozsonyváralja (Pozsony) o. v. 1713. 
júl. 3. XXX. 58. 

Prázsmár (Brassószék) o. v. 1820. okt. 
13. E. XIV. 141. 

Predmér (Trencsén) o. h. v. 1685. okt. 
23. XVIII. 248. 

Privi gye (Nyitra) o. v. 1713. szept. 14. 
XXX. 160. 

Prona 1. Német- és Tót-Próna. 
Puchó (Trencsén) o. h. v. 1725. jan. 6. 

XXXV. 4. 
Purpach 1. Feketeváros. 
Pnszta-Kuiiiarás (Kolos) o. v. 1727. 

jún. 4. E. VII. 838. 
Putnok (Gömör) h. v. 1693. aug. 8. 

XXIII. 75., 1702. márcz. 2. XXV. 514. 
Rábahidvég (Vas) o. h. v. 1716. jún. 

19. XXXI. 214., 1819. dec. 10. LXIV. 314. 
Itácz-Kanizsa (Zala) o. v. 1774. jan. 3. 

L. 109. 
Rácz-Kozár (Baranya) o. v. 1778. márcz 

20. Ll. 20, 
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Rácz-Milioljacz (Yerőczo) o. v. 1808. 
máj. 6. LXII. 384. 

Raduót (Küküllö) o. h. v. 1825. okt. 21. 
E. XIV. 253 . 

Hadosnya (Nyílra) o. v. 1097. nov. 5. 
XXIV. 355. — o. h. V. 1712. febr . 22. 
X X I X . 13. 

Itadvány (Zólyom) o. v. 1697. márcz . 
14. XXIV. 285., 287. 

Rajec-z (Trencsén) o. v. 1719. jún. 16. 
XXXII. 401. 

Rajka (Moson) o. h. v. 1687. aug. 
4. XIX. 24., 1715. jan. 14. XXX-
441. 

R a k i r s á n y (Vas ) o. v. 1717. okt. 4 
XXXI. 417. 

Rákos 1. Alsó-Rákos. 
l i a tkó (Gömür) o. v. 1756. nov. 

XL1V. 237. 
R a v n a - G o r a (Modrus-Fiume) o. h. v. 

1785. márcz. 14. Lili. 182. 
Recsicza (Zágráb) o. v. 1781. márcz-

31. LII. or . 
Régen 1. Szász-Régen. 
R é k a (Körös) o. h. v. 1682. decz. 24. 

X V I I I . 3 5 4 . 
Rékás (Temes) o. h . v. 1805. a u g . 2. 

L X I . 746. 

(Vége következik.) 



VEGYESEK. 

A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben. Az e sz t e rgá ln i é r s e k s é g r o z s n y ó i 
a r a n y - és ez ii s t b á 11 y á i t (vrboram auri et argenti fodinarum) in terri-
torio civitatis. R 0 s n 0 u b a n a vocate repertarum) C s a n á d esztergomi 
érsek 1332. november 6-án, az összes jogokkal, jövedelmekkel és a b á n y a -
li i r á s k o d á s s a 1 egyetemben november 11 -étől számítva egy esztendőre 
120 budai ezüst márkáért bérbe adja (Esztergomi főkáptalan magán levéltára 
Lad. 49. fase. 1. nr. 14.) D r u g e t h V i l m o s szepesi és újvári főispánnak 
oly módon, hogy 70 márkát deczember 25-én és 50 márkát a jövő június 
24-én tartozik megadni. Pór Antal. 

Nagyszombat városa megváltja magát a tized fizetése alól 1347-ben. A 
XIII. század végén ós a XIV. elején a magyar nemzet és vele természe-
tesen a magyar egyház kimondhatatlanul sokat szenvedett a mind nagyobb 
függetlenségre törekvő oligarchák zsarnokságától. Csak azon föl nem szá-
mitható károkra kell gondolnunk, melyeket Csák Máté okozott a n y i t r a i 
és e s z t e r g a mi egyházaknak, H e n r i k b á n a p é c s i egyháznak, 
L á s z l ó vajda és a s z á s z o k az e r d é l y i n e k ! 

A béke és rend lassan állott helyre a XIV. század harmadik évtize-
dében, és hosszú ideig tartott, míg az egyházak visszaszerezhették elkobzott 
javaikat és javadalmaik élvezetébe visszahelyezkedhettek. 

T o r z t i Bo l e sz ló berezegnek, I. Károly király süvének és esztergami 
érseknek (1321 — 1328) voltak már érdemei az érsekség helyreállításában, 
de ő nem birt még a százfejű hydrával. Oly értelmes, erélyes és kitartó 
fórfiúra volt szükség, milyenül T e l e g d i C s a 11 á d 1330-tól 1349-ig 
mutatkozott az esztergami érseki széken. 

Működésének irányát azon egyetlen levélből is, melylyel az esztergain-
szentgyörgy-mezei társas káptalant újból megalapította és a göinöri tized 
negyedével javadalmazta, megérthetjük. Ebben előadja, hogy a gömöri 
tized, mely előbb meg nem haladta volt a 60 márkát, az ő gondos ellen-
őrzése mellett immár 400 márkára emelkedett. (Esztergami főkáptalani magán-
levéltár lad. 52. fase. 1. nr. 1. — S c h m i t t h, Episcopi Agrienses, a nagy-
szombati 1768. kiadás, 1/273.) Hasonló eljárásért elnevezték ugyan ravasznak, 
uzsorásnak; pedig csak a visszaéléseket és sikkasztásokat korlátozta. 

Példáját követte főkáptalana (capitulum maioris ecclesiae), mely midőn 
Nagy-Szombat városában a tizedszedést kissé szorosabban kezelte, minek 
következtében a várossal a következő t i z e d v á l t s á g b a n állapodott meg. 
Nagy-Szombat város közönsége (iudex, iurati et cives universi) minthogy 
közte és a tizedszedők közt nem ritkán egyenetlenségek támadtak, az esz-
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tergami káptalannal örök időkre olyan egyességre jutott, hogy az összes, 
Nagy-Szombat városában, Gerencsér, Magyarád (Moderdorf) és Perna 
(Kocsisföld) falvakban, g a b o n a , m é h e k , b á r á n y o k , l i b á k és c s i-
b é k után szedetni szokott tizedet évi 80 budai márkán megváltja, e vált-
sági összegbe értetvén a q u á r t á k is, amelyekezen tizedek után járnak. 
E q u a r t a alatt a tized azon 25°/0-a értendő, a mely a m a g i s t e r e k 
(beneficium simplex) javadalmazására szolgált. Ezen magisterekből lettek 
a káptalanokban a m e s t o r-k a 11 o n o k o k. — De a mondott quartákból 
levontak még e g y n e g y e d r é s z t , a 1 e 1 k é s z k e d ő p a p s á g e l l á -
t á s á r a , melyet ez mind e napig élvez, az úgynevezett s e d e c i m á t , 
minthogy az összes tizednek t i z e n h a t o d r é s z é t tette ki. 

A tizedváltság évenkint mindig szent András nyolcadán (deczember 7-én) 
volt fizetendő. A káptalan megbízottja egy nappal előbb — azaz szent 
Miklós napján, amikor a város búcsúját tartotta — jött a városba, kinek 
ebédet és vacsorát, szolgáinak és lovainak ellátást adott a város, a követ-
kező napon pedig teljesen befizetni tartozott a 80 márkát. Ha azonban ezt 
a város nem tehette, ez esetben a káptalan megbízottjának akár két hétig 
is türelmesen kellett várakoznia, persze a város költségén és ellátása mel-
lett. Ha azonban ezután is elmaradt volna a fizetség egy hétre, a város a 
késedelemért 10 márkányi bírságot vállalt magára. Végül lia a 80 márka 
tizedváltságot és 10 márka bírságot, még 8 nap után sem akarta volna a 
város megfizetni, akkor a várost egyházi tilalommal (interdictum) sújtották, 
úgy hogy sem a plebánia-templomba, sem a barátokhoz misére ne mehes-
sen ; és ismét nyolcz nap multán, lia ekkor se fizetne, akkor a káptalan 
egy érseki rendelet erejével kiközösíthette mindaddig amig minden tarto-
zásának eleget nem tett. 

Mindezen föltételek nem birnak érvénnyel akkor, lia a város szántó-
földeit valamely hatalmas sereg tönkre tenné, eltiporná. Oly esetben a káp-
talan két hozzáértő becsüst küld, kik a városi biró és öt esküdt jelenlé-
tében a kárt megbecsüljék, s azt aránylag a káptalan is szenvedni tartozzék. 
(Esztergami főkáptalan magánlevéltára lad. 43. fase. 1. nr. 6.) 

E szerződésből az látszik, hogy e gazdag város a megváltott tizodet 
e czimen nem szedte be polgárain, hanem összes jövedelméből fizette; 
különben nem vohia értelme az elősorolt kikötéseknek, minthogy december 
7-ig mindennemű tizedet beszedhetett és összerakhatott volna. Erre vall 
az is, hogy a következű 1348. július 13-án Nagyszombat városa szerződést 
kötött Csanád érsekkel is, mely szerint Királyhegyi u j , r é s z b e n m é g 
k i ü l t e t e n d ő s z ő l l e j e dézsmáját is évi 20 márkával szintén megvál-
totta. (Ugyanott, lad. 49. fase. 1. nr. 15.) Pór Antal. 

Olasz kereskedők Kumániában a XIV. század elején. A k ö v e t k e z ő adat 
úgy látszik elkerülte gróf Kuim Géza figyelmét vagy legalább nem találom 
megemlítve C o d e x C u m a ni cu s-ában. A XIV. század elején egy bizonyos 
F r a n c e s c o B a l d o c c i P e g o l o t t i állott a florenczi hires B a r d i 
bankárház szolgálatában, ki nem volt maga utazó, de K u m á n i á b a n 
járt emberektől és K h i n á v a 1 kereskedő kalmároktól összegyűjtött 
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adatok nyomán összeállított: egy léiig földrajz-féle, félig árú-isme-féle mun-
kát L i b r o d i D i v i s a m e n t i d i P a e s i czim alatt mely Gian Fran-
cesco P a g n i u i d e l V e n t u r á n a k D e l l a D e c i m a czimii munká-
jában (Lissabon és Lucca 1765—66) nyomtatásban is megjelent. 

Kumánia alatt Pegolottinál az a z o v i tenger környékét kell értenünk. 
Mindjárt az első fejezetben ugyanis részleteket ad azon útvonalról, melyen 
hazájabeli kalmárok „G h a 11 a y o"-val azaz K h i n á v a 1 kereskedést 
űztek. Kumaniának fővárosa T a n a (ma A z o v ) vaia a Don folyó torko-
latának közelében, honnan G i n t a r c h a n - i g (azaz A s z t r a k h á n i g ) 
25 napig tartott az út ökör-szekérrel és 10—12 napig ló-szekérrel. Különben 
is pl. az 1375-ből származó Carta Catalanán is „ C u m a n i a " az azovi 
tenger éjszaki partján van : B u r g a r i a (nem Bulgária), R o s s i a és 
A1 a n i a közt. 

A második fejezetben Pegolotti útmutatást ad „azon dolgokról, me-
lyekre a Khinába utazó kalmárnak szüksége van." Mindenekelőtt azt taná-
csolja neki, hogy ne borotválkozzék, hanem hagyja szakállát megnőni 
hosszúra. T a n á b a n azután szegődtessen dragomanokat (di Turcimanni) 
s ezeken fölül még legalább két szolgát (due fanti), kik jól tudnak kúnul 
(che sappiano bene la lingua cumanesca) és egy nócselédet (femmina) 
ámbár ez utóbbi nem elkerülhetetlenül szükséges. De ha visz magával nő-
cselédet, úgy előnyös, hogy ez is beszélje a kún nyelvet. 

Pegolotti azonfölül még sok érdekes dolgot jegyzett föl, de jelen 
közlés czélja csupán az olvasó figyelmét fölhívni munkájára, melyet a 
tudósok ismernek ugyan, mint pl. Forster, Sprengel, Humboldt, Remusat, 
Ritter és mások, de többnyire csak hiréből. Az angol Y u 1 e ezredes 
bővebben foglalkozott vele ( C a t h a y a n d t h e w a y t li i t h e r. Hakluyt, 
Society 1866) de gazdag kincses bányája még koránt sincs teljesen 
kimer í tve . Kropf Lajos. 

Marhakivitelünkhöz Velenczébe 1514-ben. A S z e m l e f. é. 144. l ap ján 
érintett látszólagos dátumzavart valószínűleg úgy magyarázhatjuk megi 
hogy a kérdésben forgó jegyzék v e l e n c z e i időszámítás szerint 1514f 
mai időszámításunk szerint tehát 1515. febr. 10-éről van keltezve Kr. L. 

Magyar borok III. Ferdinánd lakodalmán. A k i r á ly i l akoda lomra m á r j ó 
eleve gondoskodtak borokról. 1630. nov. hóban a magyar kamara Z e l -
l i n g e r János p o z s o n y i kereskedőtől 2000 urna pozsonyvidéki bort 
vett az udvar számára. A bor csöbre (urna) a. szállítással együtt 4 forint 
2 kr.-ba került. E borból a király 45 urnával a s z á s z v á l a s z t ó n a k 
küldött, a többit a lakodalomra tétette félre. 

A következő év tavaszán a magyar kamara megint vásárolt borokat 
a közeledő lakodalomra 1631. máj. 2.-án S z e n t g y ö r g y r ő l 8 hordóval 
(998/4 urna ára 458 frt 85 kr.), S o p r o n b ó l 15 hordóval (2028/4 urna à 
4 tallér össz. 811 tallér), M o d o r b ó l 6 hordóval (à 3 frt 25), B a z i il b ó 1 
9 hordóval (104 urna à 4 frt) azaz összesen 512'/2 urnával szállíttatott Bécsbe. 

Érczezett papir feltalálása. A XVIII. század elején bizonyos M i e s e r 
Ábrahám nevű ember feltalálta az érczezett papir készítését (metallisierte 
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Papier). Az új találmány szépen jövedelmezett az a u g s b u r g i keres-
kedőknek meg a feltalálónak. 1713-ban azonban bizonyos Stoy nevii ember, 
monopoliumot kért (Bécsi közös pénzügyi ltár. Hoffinanz 14104 fase.) az 
érczezett papirkereskedésre. A kamara nem ellenezte a kérés teljesítését. 
De a feltaláló meg a kereskedők élénken tiltakoztak a monopolinm ellen, 
s igy hát egyelőre nem is lett belőle semmi. Dr. T. S. 

Az első tafota- és szövő-gyár Ausztriában. D u n a n t F e r e n c z g e n (ì 
vállalkozó ajánlatot tett az udvari kamarának, liogy kellő támogatás mel-
lett hajlandó IH. Károly országaiban egy nagyobbszerii t a f o t a - g y á r 
(„Zur Einführung und Aufrichtung der von ihm vorgeschlagener schwarzen 
glänz Taffet-Fabrica") felállítására és vezetésére. Az udvari kamara meleg 
ajánlására III. Károly 1716. márczius 13-án 2000 frt-ot utalványozott a 
mondott czélra Dunant-nak. A vállalkozó erre L y ó n b a ment, s onnét 
tanult munkásokat hozott magával. III. Károly 1717. decz. 22-én ismét 2250 
frt-ot adatott Dunantnak a gyár berendezésére. Az utazási költségekkel együtt 
tehát összesen 4500 forint-tal támogatták az új vállalatot (közös pénzügyi 
levéltár: Hoffmanz 14042. és 14026. fase.) Hasonló kedvezményekben része-
sült az e l s ő a n g o l és h o l l a n d i módra berendezett sz ö v ő -gy á r 
2s. Ezt bizonyos S c h n e i d e r Kristóf állította föl. A kiváltságleveleken 
kívül III. Károly 1723. máj. 18-án 3000 frtot (Hoffinanz 14089 fase.) utal-
ványoztatott támogatására. Dr. T. S. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE" f. é. szeptember—októberi 
füzeteinek gaz d. tört. érdekű közleményei: Parasztmouografiák. — L ö h er er 
A. Zebegény község monográfiája. — Földeidarabolás. — E g a n E. Ma-
gyar állattenyésztő föl a havasra ! 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" f. é. július-októberi füzeteinek 
gazd. tört. érdekű közleményei : Dr. J a n k o v i c h B. Ágíó és áralakulás 
az osztrák-magyar monarchiában 1867—97-ig, vonatkozással a világpiacz 
viszonyaira. I., II., III. — Dr. T ó t li J. A kötött birtok agrárpolitikai szem-
pontból. — Irodalmi Szemle. G y ö r g y A. Az élettartam növekedése. — Sta-
tisztikai Értesítő. C. J. Árhullámzás a legutolsó félszázad alatt Európában. 
— Könyvszemle. IX. Gazdaságtörténet. 

AZ „ARC1IAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK" f. é. XXI. kötetét : 
K a s s a v á r o s ö t v ö s s é g é n e k t ö r t é n e t e képezi M i h a 1 i k 
J ó z s e f t ő l . E nagy terjedelmű s rendkívüli szorgalommal irt munka, 
ötvösmüiparunk történetének, úgy szólván, alapját veti meg. A mellett t. i. 
hogy az ötvösműiparra vonatkozólag, a középkortól kezdve napjainkig, 
minden egyes, akár közvetlen akár közvetett adatot fölkutatott, ez egy-
szersmind, az első beható s eredmény telj es kísérlet arra nézve, hogy azután 
ezeket az adatokat, a tényleg fönmaradt ötvösművekkel is összevesse. így 
válnak könyvében tanulságossá s ikernek életet a holt adatok s viszont 
ez által lesznek igazán megérthetőkké e fajta fönmaradt emlékeink. Minket, 
M i h a l i k nagybecsű munkája, mindezeken kivül még azért is érdekel, 
hogy belőle egyszersmind K a s s a , e nagy iparűző város mű ipartörténetének 
legérdekesebb fejezeteit apróra megismerjük. 

A „CASOPIS MATICE MORAVSKÉ" morva tört. folyóirat 1895-99. 
évfolyamaiban : J. L. C e r v i n k a hosszú, czikksorozatban, M o r v a o r-
s z á g p é n z e i n e k kimeritő történetét irta meg a legrégibb időtől kezdve. 

A „REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES" 1899. évi júliusi 
füzetében: E. M u n t z . Pénz és fényűzés az avignoni pápai udvarban, 
czimen, egyszersmind a XIV. században forgalomban lévő p é n z e k é r t é-
k é t állapítja meg. 



KÜLKERESKEDELMI MOZGALMAK HAZÁNKBAN I. LIPÓT ALATT-

Irta : DR. TAKÁTS SÁNDOR. 

(Harmadik és befejező közlemény.) 

VII. 

Giuseppe Maria Vecelli tervei. 

A nagy koaliczió háborúját követő békés években: 1697—1701-ig 
Angliában és Hollandiában igen élénk kedv mutatkozott ujabb kereske-
delmi utak nyitására és iparvállalatok alapítására. Angliában, az 1695-ben 
életbeléptetett „központi kereskedelmi tanács" is azon fáradozott, hogy 
minél messzebbmenő intézkedések történjenek az ország kereskedelmé-
nek gyarapítására. 

Ez a vállalkozási kedv fölötte kedvezett azon törekvéseknek, melyek 
az Anglia és Magyarország közt létesitendö kereskedelmi összekötteté-
seket czélozták. Angliának nagymennyiségű borra, pálinkára és gabonára, 
volt szüksége ; s mentül inkább emelkedett az országban az általános 
jólét, annál nagyobb volt a fogyasztás. 1687-ben, vagyis a nagy 
koaliczió előtt Angolországba 15,518 tonna franczia, 4193 tonna spanyol, 
289 tonna portugalii és 140 tonna rajnai bort vittek be. 

A kísérletek már ekkor beigazolták, hogy a magyar borok meg-
bírják a versenyt a francziákkal, sőt fölül is múlják azokat ! Tehát 
csak utat kellett volna nyitni számukra. Anglia részéről kevesebb aka-
dály állta e terv útját, mint Lipót országaiban. Az akarat és tetterő 
azonban hiányzott Lipót tanácsosaiban s még inkább magában az 
uralkodóban. A babonás, gyanakodó és minden üj dologtól rettegő 
Lipóttól gyors és merész elhatározást vagy kitartó tevékenységet alig 
lehetett várni. Hónapokig hevertek asztalán a legsürgősebb és legfon-
tosabb iratok, a nélkül, hogy rájuk pillantott volna. A nagy koaliczió 
idejében, mikor a szövetséges államok, területükről a franczia árúkat és 
termékeket kitiltották, Lipót részéről országai kereskedelmének érdeké-
ben, daczára a külállamok sürgetéseinek, számbavehetö lépés nem tör-
tént. S e tekintetben később sem mutatkozott nála valami változás. 
Elég lesz erre nézve csak annyit említenünk, hogy 1703-tól fogva hever-
tették az udvarnál a rendkívül fontos orosz kereskedelmi ajánlatokat és 

Gnzüusájrtörtcnelmi Szemle 18911. 2 9 
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I. Lipót életében válasz nélkül hagyták azokat!1) Nincs mit csodálnunk 
tehát, hogy Lipót és tanácsosai a spanyol örökösödési háborúk terem-
tette kedvező politikai viszonyokat is elszalasztották, a nélkül, hogy 
egyetlen kínálkozó alkalmat megragadtak volna kereskedelmünk jövője 
érdekében. Pedig ha valamikor, ugy most tanulhattak volna a nyugoti 
népektől ! Anglia, Hollandia és Francziaország hosszú és véres háborúkat 
folytattak kereskedelmi érdekeikért. Mikor 1701. szept. 7-én létrejött a 
nagy álliansz, az angol parlament erősen ingadozott, nem tudván^ 
vájjon érnek-e annyit a kereskedelmi előnyök, a miket az Ausztriával 
való szövetség teremt, mint a mennyibe a francziák elleni háború 
kerülne. Az előrelátó többség az Ausztriával való szövetség mellett 
kardoskodott; mert szerinte ha a francziák elfoglalják a spanyol és 
olasz kikötőket, a levantei kereskedés az ö kezükbe jut. A spanyol 
gyarmatok révén ugyanilyen veszély fenyegette Anglia nyugoti kereske-
delmét is. Az angol parlament tehát tizennyolcz szótöbbséggel2) ki-
mondá az Ausztriával való szövetséget, jóllehet Angliában Lipót és 
kormánya iránt meglehetős nagy volt az ellenszenv. Kereskedelme érde-
kében tehát ismét egy bosszú, véres és milliókba kerülő háborúban 
vett részt Anglia s vele együtt Hollandia. S a későbbi következmények 
megmutatták, hogy a háború mellett szavazó többség nagyon is jól 
számított, mert Anglia ebben a háborúban alapította meg világkeres-
kedelmét. 

Mig Anglia és Hollandia évekig tartó harczokat vivtak kereskedelmi 
érdekeikért s a szövetség fejében milliókat áldoztak a különben gyűlölt 
Ausztriának, azalatt Lipót és tanácsosai készek voltak holmi apró köl-
csönök fejében a birodalom összes kereskedelmi érdekeit föláldozni. 
Szívesen léptek Angliával és Hollandiával kereskedelmi összeköttetésbe, 
de csak azért, hogy ezen a czimen a háború költségeire pénzt szerez-
hessenek. Okos és rendszeres kereskedelmi politikáról, vagy a kereske-
delmi érdekek istápolásáról tehát itt szó sem lehetett. Az udvari kamara 
és Lipót tanácsosai a kereskedelmet csak akkor hangoztatták, midőn a 
kincstár ürességéről, vagy az alattvalók teljes kimerültségéről kellett 
meggyőződniük. Tenni azonban ekkor is vajmi keveset tettek. 

Azon kevesek közül, kik ezen időben Magyarország és az örökös 
tartományok kereskedelme érdekében sikra szállottak, messze kiválik a 
derék Giuseppe Maria Vecelli.3) Nagyműveltségű, sok nyelvet értő s 

fi Bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Russica. Hannibal Portia 
jelentései 1704—1705. 

2) 181 szavazott a szövetség mellett és 163 ellene. 
8) Nevét hol Yccelli-aek, hol meg Veccelli-nek irják, ő maga azonban csak az 

előbbi alakot haszná'ja. 
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gazdag velenczei cittadino volt, aki a XVII. század vegén azért jött fel 
Bécsbe, hogy a bécs—velenczei postamesterséget elnyerje. Mivel azon-
ban az akkori viszonyok reményt nyújtottak neki, hogy a postamester-
ségnél magasabb állásra is szert tehet, Bécsben telepedett le. Rövid 
idő múlva aztán gyakrabban hallatott magáról. Először is abban a nagy 
irodalmi harezban vett részt, mely a spanyol örökösödés kérdését igye-
kezett tisztázni. Mivel ugyanis az angolok, mint Ausztria szövetségesei, 
sehogy sem voltak megelégedve Lipót politikájával, Vecelli nagy mun-
kában mutatta ki, hogy Anglia kereskedelme e háború révén többet 
nyer, mint a mennyit a hadi kiadásokra áldoz.1) 

A politika mellett különös kedvvel foglalkozván kereskedelm. 
ügyekkel, majd minden napirenden levő kérdésbe beleszólt. A kereske-
delem terén járatlan udvari kamara előtt előadásokat tartott a pénz- és 
hitelügyről, az általános kereskedelemről, meg a gyáriparról. Azután 
szebbnél-szebb javaslatokat nyújtott be ugyancsak az udvari kamarához 
E javaslatok közül különösen kettő érdemel kiváló figyelmet. Az egyik 
az úgynevezett mercantile coUegiumok és a titkos kereskedelmi tanács; 
felállítását sürgeti ; a másik : a levantei kereskedelem és a magyar borok-
kivitele érdekében száll sikra.2) 

Bár e javaslatok benyújtásakor a spanyol örökösödési háború még 
nem tört ki, Vecelli előre sejtette azt, ami később csakugyan bekövet-
kezett, hogy t. i. a franczia hajóhad miatt a levantei kereskedelem a 
földközi tengerről a szárazra szorul. Ö tehát azt ajánlotta, hogy az 
Ausztriához amúgy is közeledő Angliával és Hollandiával már előzetesen 
meg kellene kötni a levantei transito-kereskedelem és a magyar bor-
kereskedés ügyében a szerződést. 

Az udvari kamara szivesen vette Vecelli javaslatait, főleg talán 
azért, mivel munkássága fejében soha semmit kért. Hogy tehát a kamara 
is tegyen már valamit, sürün tanácskozott a kereskedelmi ügyek felől s 
a kiküldött kamarai bizottságok részére „expressus paragraphus"-okat 
állított ki. E bizottságok azonban nem vették komolyan munkájukat, 
néhol, mint Prágában és Boroszlóban, biztosok hiányában, még tanács-
ülést sem tarthattak.3) Hogy e bajokon segítve legyen s különösen hogy 

') A/, olasz nyelven irt nagy műből egy 68 ivrét oldalra terjedő töredék van 
a bécsi közös pénzügyminisztérium levéltárában. Vecelli müve válasz volt ama rend-
kívül nagyszámú angol röpiratokra, melyek az osztrák szövetség és a spanyol örö-
kösödési háború ellen irányultak. 

2) Hol rejtőznek e javaslatok, nem tudjuk. Az udvari kamara azonban többször 
felemlíti ős magasztalja azokat. Lásd Köz. p . m. levéltár. Hoffinanz 13949. fase. 
1700. okt. 15. 

8) Az udvari kamara jelentése ő felségéhez. Hoffinanz 13949. fase. 
29* 
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hozzáértő ember álljon a kereskedelmi ügyek élén, 1700 okt. 15-én a t 
udvari kamara azt ajánlotta Lipótnak, hogy fogadja szolgálatába Vecellit. 
Hogy a kereskedelem — irja a felterjesztésben — a gazdagság valódi 
forrása, mutatják felséged dicsőségteljes kormányának leghatalmasabb 
ellenségei és jóbarátai, kiknek gazdagságáról s hatalmáról ismételten 
kellett meggyőződnünk. Ismeretes dolog felséged országainak a keres-
kedésre való alkalmatossága és áldott volta. Sajnos, a kereskedelem 
nincsen olyan állapotban, mint a hogy kellene. A legnagyobb baj az, hogy 
nincsenek alkalmas egyének, a kik a kivitelhez és bevitelhez, vagy a 
gyári iparhoz értenének ; nincs senki, a ki az általános kereskedelemben 
jártasságot és tapasztalatokat mutathatna föl. Véletlenül most akadt 
egy ilyen ember Giuseppe Maria Vecelli személyéhen. Beszédeiből, 
irott javaslataiból látszik, hogy otthonos a pénz- és váltóügyekben, 
alaposan ért a gyáripar létesítéséhez s igen jól ismeri az általános 
európai kereskedelem viszonyait. Starhemberg gróf meghajolván Vecelli 
tudása előtt, Kaunitz gróffal egyetemben azt ajánlotta, hogy állami 
szolgálatba kellene őt fogadni. Az udvari kamarának is az az óhaja, 
hogy Vecelli vegye kezébe a kereskedelmi ügyek vezetését. Az egyes 
országok és tartományok minden jelentősebb városában, emporiumában 
egy collegium mercantile szerveztessék, hogy, a mit az udvari kereske-
delmi tanács kidolgoz, a kamarai commissió elrendel és ö felsége jóvá-
hagy, ezen kereskedelmi testületek hajtsák végre. Vecelli legyen ezen 
összes mercantile collegiumok igazgatója, vagyis superintendense. 0 
elnököljön mindegyikben s tapasztalataival támogassa az udvari titkos 
kereskedelmi tanácsot, mert egy ilyennek fölállítása és szervezése szintén 
kívánatos. 

Végül azt ajánlja az udvari kamara ö felségének, hogy küldje ki 
Vecellit Gallas gróffal Angliába. IIa tettekkel is úgy győzi, mint szóval, 
akkor csakugyan sikerülni fog neki az egész keleti kereskedelmet a Duna 
folyására terelnie.1) 

Ar. udvari kamarán kiviil Kaunitz gróf birodalmi alkanczellár 
személyesen is értekezett Lipóttal Vecelli kiküldetése és kineveztetése 
ügyében és Lipót mégis azt irta a kamara fölterjesztésére, hogy : 

„fontolja meg még egyszer jól, miért s minek alkalmazza Vecellit !" 
Az Angliába való küldetésből tehát egyelőre semmi sem lett; a 

kineveztetés ügyét pedig a kamara elölről kezdhette. E furcsa eljárás-
nak magyarázata egyszerű. Hoffmann, I. Lipótnak londoni követe, meg-

9 Köz. p. min. levélt. Hoffinanz 13949. fase. „Referat das Accommodement des 
Vecelli und seine Commission in Engelland betreffend." Ez a fölterjesztés elősorolja a 
Vecelli tervezte kereskedelmi reformokat, melyekről azt mondja az udvari kamara, 
hogy „laudatur ab his, culpatuf ab illis" ! 
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tudván, hogy Vecellit teljhatalmú követként akarják Londonba küldeni, 
ennek a tervnek megbuktatására mindent megmozdított. S mivel Salla-
burg kamaraelnököt és Kaunitzot is sikerült megnyernie, könnyű volt e 
kiküldetést megakadályozni.1) Igy szorult háttérbe e fontos állami ügy 
a magánérdek előtt. Ekként szalasztották el a legkedvezőbb időt a 
levantei kereskedelemnek Lipót országain keresztül való irányítására. 

De eközben az udvari kamara másodszor is beajánlotta Lipótnak 
Vecellit. Ennek az ajánlásnak már megvolt az eredménye. Lipót csak-
ugyan Vecellit kamarai tanácsosnak és a kereskedelmi ügyek igazgató-
jának nevezte ki. Ne gondoljuk azonban, hogy ez valami nagy kitüntetés 
vagy anyagi haszon lett volna Veeellire nézve. Kinevezésével mindössze 
csak tevékenysége számára nyilt tágabb terület. Ö ugyanis előzőleg 
kijelentelte, semmiféle jutalomra nem számít, semmiféle fizetést addig 
fel nem vesz, mig Ígéreteit be nem váltja. Attól meg nem igen kellett 
tartania, hogy a kamara pénzt erőszakol reá. Dolgozott, fáradott s 
hivataloskodott tehát ingyen, tisztán emberségből és lelkesedésből. 

A kereskedelmi viszonyok javitásán kivül föczélja az volt, hogy a 
magyar borokkal kiszorítsa Angliából és Hollandiából a franczia boiokat 
s hogy a Duna és Odera összekapcsolása révén Magyarországon át uj, 
biztos és olcsó vízi utat nyisson a keleti kereskedelemnek. Mennyire 
tisztában volt a politikai viszonyokkal, milyen előrelátó s jó számitó 
volt, a spanyol örökösödési háború kitörése hamar igazolta. Alighogy 
letrejött a nagy álliansz, alighogy megkezdődött a harcz, Anglia és 
Hollandia már tisztában volt azzal, hogy virágzó keleti kereskedelmüket 
a földközi tengeren nem folytathatják. Más irányt kezdtek keresni tehát 
a szárazföldön. A levantei kereskedelem ugyanis mindkét országra nézve 
rendkívül fontos volt, mivel mindkét ország szövőiparának a kelet volt 
legnagyobb piacza s mivel a fölötte keresett keleti czikkekért nem kellett 
készpénzt adniok. 

Már az 1701. év tavaszán Robert Sutton angol miniszter terje-
delmes emlékiratot nyújtott be az udvari kamarához, megértetvén, hogy 
Anglia keleti kereskedelmét ezentúl a szárazon, I. Lipót országain át 
szándékozik űzni. E nagyfontosságú ajánlaton, bizonynyal minden más 
ország kapva kapott volna, Lipót kormánya azonban mindössze annyit 
tett, hogy tanakodott a kérdésen, tanakodott évekig, a nélkül, hogy az 
ügyel dülöre juttatta volna. Az udvari kamara először 1701. máj. 6-án 
értesiti Lipót nevében Robert Sutton minisztert, hogy a benyújtott 
emlékiratból bőven megértette, mit kelljen tennie a levantei kereske-
delem ügyében. Az ebből származható tiszta haszon vagy kár, — irja — 

') Bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Conte Gallas levelei I. Lipót-
hoz. Gallas csak öt évvel ez eset után leplezte le Hoflmannt ura előtt. 
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figyelembe veendő s a dolog jól megfontolandó. „Ez okból Sutton-t 
ezennel biztosítjuk, hogy a megfontolást és elhatározást lehetőleg siettetni 
fogjuk s hogy minden dolgot, ami a kereskedelmi vállalat előmozdítá-
sára szolgálhat, alaposan megbeszélünk s az eredményt neki, vagy 
teljhatalmú megbízottjának tudtára adjuk !" J) 

Mit értett az udvari kamara a siettetés alatt, nem tudjuk. Annyi 
bizonyos, hogy hónapokig, sőt évekig húzta-halasztotta e fontos kérdést. 
1701. júliusában Bouquoi grólfal ismertette meg az angolok ajánlatát s 
nagy bölcsen hozzátette, hogy „tanakodni kellene e fontos kérdésről s 
jól meg kell gondolni az ügyet."2) 

E közben Vecelli, szóval és tollal azon igyekezett, hogy az angolok 
ajánlata testté váljék, s hogy a magyar borok piaczot kapjanak Angol-
országban és Hollandiában. Mindakét kérdésre nézve kész tervet nyúj-
tott he az udvari kamarának, és tulajdonképen ö volt az, aki Sedgeivickkel 
megtétette az első kísérletet a magyar borok kivitelére nézve. Az udvari 
kamara a terveket közölte az osztrák rendekkel kijelentvén, hogy haj-
landó azokat keresztülvinni, s a császári követekkel már levelez is ez 
ügyben. A követek azonban azt kívánják, hogy minden fajta magyar és 
osztrák borból küldjenek 20—30 esöbörnyi mintát}) Nincs tehát más hátra, 
mint az alkalmas fajok kiválasztása. A Francziaországgal folyó háboru 
fölötte kedvez e terveknek, mivel Anglia és Hollandia a franczia borok 
és áruk bevitelét megtiltották. E két államhoz csakhamar egy harmadik 
is csatlakozott. 1702. júl. 25-én Henning Dettloff von Hannses kopen-
hágai követünk hivatalosan jelenté, ho g y a dán király a „friple alliance"-
hoz is csatlakozik, s országa területéről a franczia kereskedelmi kizá-
rását is elfogadja. Ámde az igy előálló hiányok pótlására a magyar 
bor és gabona kivitelél az Elbáig biztosítani kellene. „Az angol követ 
volt nálam — irja Henning Dettlof — s tudomásomra hozza, hogy az 
angolok felszólították a dán királyt a hármas szövetségbe való belé-
pésre. Egyúttal jelenti, hogy a franczia és spanyol kereskedés helyett a 
magyart vezetik be a szövetséges országok területére. így Anglia, Hol-
landia és a többi országok mindenféle borral, gabnával s más árukkal 
közmegelégedésre, olcsón el lesznek láthatók. Csak az Elba folyón kel-
lene a súlyos vámokat mérsékelni, avagy megszüntetni, hogy a hajók 
föltartóztatás nélkül mehessenek tovább. . . . Braunschweig-Lüneburg 

!) Közös p. m. levélt. Hofíinanz 13922. fase. „Uecret an Herrn Robert 
Sulton" etc. 

-) U. ott. Hoffinanz 13923. fase. „Commissions-Uecret an Herrn Grafen von 
Buquoi." 1701. jul. 2. 

3) U. ott. Hoffinanz; 13932. fase. 1702. okt. 24. .Ersuchung an die löbl. N. 0 . 
Verordnete" etc. 
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követe már is biztosított engem, hogy az uj kereskedelemre való tekin-
tetből a vámokat jelentékenyen alább fogják szállítani".1) 

Sem e kedvező hirek, sem a Hollandiából jövő előnyös ajánlatok 
egy lépéssel sem vitték előbbre a kereskedelmi tárgyalásokat. Ugy lát-
szik a kamara minden idejét csakis ama rengeteg összegek előterem-
tésére forditotta, amikbe az örökösödési háborúk kerültek !2) Elmúlt 
ismét egy év, anélkül, hogy valami említésre méltó lépés történt volna 
a várva várt kereskedelmi szerződések megkötésében. Ha csak azt nem 
vesszük döntő lépésnek, hogy az udvari kamara az 1702. év őszén a 
birodalmi kanczelláriát szólitotta fel a külföldi követeknél és miniszte-
reknél való közbenjárásra, illetőleg alkudozásra. Ennyi volt az egész, 
amit az udvari kamara tett! Pedig a birodalmi kanczellárhoz írt sorok-
ban ugyancsak hangoztatta a dolog fontosságát! A császári követ — 
irja — értesítette az udvari kamarát, hogy a Magyarországgal és az 
örökös tartományokkal kötendő kereskedelmi összeköttetéseknek itt az 
ideje ! Az angol miniszterek részéről benyújtott kereskedelmi ajánlatokat 
az udvari kamara komolyan veszi, s nem is óhajt mást, mint e végte-
lenül fontos kereskedésnek állandósítását, és a tárgyalások befejezését ! 
Kéri tehát a birodalmi kanczelláriát, értcsitse öt majdan az eredmé-
nyekről. 3) Ugyanezen a hangon van tartva Lipótnak Defloff koyenhágai 
követhez 1704. jún. 25-én irt utasítása is.4) 

Több év óta iparkodunk — úgymond — a magyar borokat azon 
országokba vezetni, a hol a franczia borok divtuk eddigelé. Most majd 
a béke után is folytatni kellene ezt. A mienk jóval felülmúlja a silány 
franczia borokat. Ámde a fogyasztási adók és vámok mérséklése kel-
lene, ezt nálunk az örökös tartományokban már el is rendeltük. A biro-
dalmi herczegeknél, kiknek területén a borok általmennek szintén intéz-
kedtünk. Hátra volna tehát, hogy intentiónkat a dán koronánál megértsék és 
kivigyék, mert a kölcsönös kereskedelem megalapítása mindakét országra 
nézve kedvező lesz. Dániára is előny, hogy mig most onnan a franczia 

') U. ott. Hoffinanz 13942. fase. Henning Dettlof levele Lipót királyhoz. A ma-
gyar bor kivitelére nézve ugyané levélben ezt a megjegyzést teszi : „Der Traclus 
welchen die Wein aus Ungarn zwischen der Donau und der Elb zu Landt zu pas-
siron wäre so gross nicht, dass deren Transport einige Difficultät bei solchem Com-
mercio verursachen könnte." 

2) U. ott. Hoffinanz 13937. fase. A Sallaburg kamaraelnöknek, Kollonitsnak, 
Harrach grófnak és MannsfeUlnek a hadi tanács elnökének közös tanácskozásain a 
háború kiadásait évenkint huszonöt millió forintban állapittották meg ! 

8) U. ott. Hoffinauz 13932. fase. „Ersuchung an die Reichshofkanzlei. 1702. 
szept. 26. 

4) U. ott. Hoffinanz 13948. fase. 1704. jun. 25. „An Hesidcnlen am kön. däh-
nischen Hof Heinrich Detloff von Hanses". 
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borokért készpénzt visznek ki, addig hozzánk cserébe áraikat hozhatják 
be. Ez a mi véleményünk. Tégy meg tehát mindent ez ügyben őszinte-
ségeddel és időről időre értesitsd az udvari kamarát. 

VIII. 

Vecelli alkudozásai Londonban. 

Lipót kicsinyeskedő idegenkedése az uj tanácsosoktól, s Hoffmann 
londoni követ áskálódásai megakadályozták, hogy Vecelli 1700-ban Lon-
donba küldessék. 

Multak az évek, s velük együtt változtak a viszonyok. Csak az 
1704. évben határozta el végre az udvari kamara, hogy a kereskedelmi 
szerződések megkötésére mégis csak elküldi Vecellit Angliába. Most már 
maga Lipót sem ellenezte kiküldetését. Csakhogy most már késő volt 
a magyar kereskedelmi érdekekre gondolni. Az egész ország fegyverek-
zajától visszhangzott, s Rákóczy diadalmas zászlai lengtek mindenfelé ! 
Békés viszonyokra egyelőre gondolni sem lehetett. Az is hiu ábránd 
volt, amit Vecelli táplált lelkében, hogy t. i. ily nagyszabású kereske~ 
delmi szerződések megkötése esetén az ország önként lerakja a fegy-
verekéi s a nyugalom visszatér. 

A kedvező alkalmat és időt Lipót kormánya elsza lasztotta. A nagy 
álliansz hívei is unni kezdték a Francziaország ellen kiadott kereske-
delmi tilalmat, s úgy a hogy lehetett, túl is tették magukat a közös 
megállapodással hozott tilalmon. Hollandia 1705. tavaszán már nyíltan 
kereskedett Francziaországgal, meg Spanyolországgal is.1) Maga Anglia 
— bár a hollandok eljárása ellen tiltakozott — 1705. május hóban a 
spanyol kereskedelmi hajóknak megengedte, hogy útlevéllel angol kikö-
tőkbe jöhessenek.2) A három nagy szabad kikötőváros, Hamburg, Bréma 
és Lübeck már 1703-ban folyamodott az angol királynéhoz, hogy en-
gedje meg nekik a Franczia- és Spanyolországgal való kereskedést. 
Akkor kérésüket visszautasították3) Az 1705. tavaszán azonban meg-
ismételték folyamodásukat, hivatkozván a general statusok határozatára. 
Kérésüket az angol udvarnál Conte Gallas rendkivüli császári követ is 

') Bécsi es. es kir. házi, udvari és állami levéltár. Hoffmann levele Lipóthoz 
London, 1705. márcz. 3. Egy hóval később (április hóban) a generalslatusok már ki is 
hirdették a francziákkal való kereskedés szabadságát. Az angolok azonban nem 
bocsátották kikötőikbe a Francziaországból jövő hollandi hajókat. Lásd erre Hoffmann 
ápr. 3-án kelt levelét Lipót császárhoz. 

2) U. ott. Hoffmann 1705. máj . 5-én Lipót császárhoz. 
3) Bécsi cs. és kir. házi, udvari ós állami levéltár. Saját szavaik szerint „ob ra-

tionem, quod orane omnino commercium tarn literarum, quam mercium tum temporis 
prohibitum esset". 
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támogatván, 1705. június havában megengedték nekik, hogy császári 
passepartout-val szabadon kereskedhessenek.1) Egy évre rá Anglia is 
proklamálta a spanyol Németalfölddel való kereskedés szabadságát.2) 

Szóval, minden körülmény arra mutatott, hogy a spanyol örökö-
södési háborúban fölforgatott kereskedelmi viszonyok lassan-lassan régi 
medrükbe térnek vissza. Angliának és Hollandiának tehát levantei keres-
kedelmük érdekében már nem volt többé oly égető szüksége a Lipót 
országain keresztül vezető úlra. Nem is sürgették már többé az egyezséget. 

És Lipót most küldi Vecellit Londonba, hogy a magyar bornak 
piaczot teremtsen, s hogy a levantei kereskedést országai felé terelje! 

E kiküldetésre Gallas gróf, rendkívüli követ londoni útja szolgált 
alkalmul. Lipót országainak végkimerülése miatt a háború folytatására 
itthon pénzt előteremtenie lehetetlenség lévén, mint eladdig, ugy most 
is Angliától várták, hogy e kétségbeesett helyzetben segítségére lesz 
szövetségesének. Mivel azonban Anglia, Lipótnak a magyar fölkeléssel 
szemben tanúsított eljárása miatt meglehetősen neheztelt, nem sok ki-
látása volt a kölcsönre. Pedig Lipót kormánya nem kevesebb, mint 
1.500,000 font sterlinget akart kérni kölcsönkép Angliától. Hogy tehát 
az angolok hajlamát valamivel megnyerjék, fölajánlották a levantei ke-
reskedelem számára a szabad utat a Dunán, Morván és Oderán át 
Hamburgig s egyúttal készek voltak Angliát jó magyar borokkal ellátni. 

E kölcsön és a levantei kereskedelem ügyében tehát rendkívüli 
követ küldése határoztatott el. E czélra első sorban Gallas Wenczel 
grófot szemelték ki, melléje adván tanácsadóul Vecellit. A történetírók, 
mint például Onno Klopp és mások, nagy elismeréssel szólnak erről a 
Gallas grófról ; Lipót legügyesebb politikusának mondják, a ki angliai 
küldetésében nagy szolgálatokat tett uralkodójának, s rendkívüli ered-
ményeket ért el. Vecelliről, Gallas jobb kezéről, eszéről és tanácsadó-
járól persze mélyen hallgatnak, mert az szerényen mindenütt a hát-
térbe vonult. 

Gallas és Vecelli kiküldését Lipót tanácsosai már 1704-ben elha-
tározták. Ez év márcz. 8-án már az utasitás és a plenipotentia elkészí-
tését is sürgették.3) De azért hónapok multak el, amig az ügy Lipót elé 
került. Két rendkívüli követnek kiküldése ugyanis kissé szokatlannak 

U. ott. Gallas gróf 1705. jún. 16-ki. lovelo I. Lipóthoz. E dologban az a 
legérdekesebb, hogy a német birodalmi rendek meg a Regensburgban hozott tör-
vénnyel tiltották el az ellenséggel való kereskedést. 

'-) Gazette de Lorulrcs 4148 Nr. „De par la Reine Proclamation pour des Actions 
de Graces publiques". 

3) Közös pénz. min. levélt, lloffmanz 13946. fase. „Commissions Decret an 
Baron Tullio Miglio." 
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látszott. A dolog Gallas grófnak sem nagyon tetszett, Vecelli azonban 
másként nem akarta magára vállalni a kiküldetést, csak független meg-
hatalmazással. E követelése annál inkább méltányosnak látszott, mivel 
előre kijelentette, hogy a költséges utat a maga pénzén teszi meg, s 
addig semmit el nem fogad, mig a kölcsön és a levantei kereskedés 
ügyét dűlőre nem juttatja. Nagy szó volt ez, kivált ha tekintetbe vesz-
szük a tömérdek nehézséget, meg azt a körülményt, hogy Vecellinek 
ezen útja 30,000 frtjába került!1) 

Az év őszéig az ellentéteket sikerült elsimítani. Starhemberg gróf 
kamarai elnök, Kaunitz viczekanczellár és Gallas együttes tánácskozá-
sában 1704. szept. 17-én eldöntötték, hogy Vecelli és Gallas mint telj-
hatalmú követek küldetnek ki ;2) az e tanácskozás alapján készült fel-
terjesztésre aztán Lipót is ráirta a piacet szót.3) Ugyanekkor kiállíttatta 
számukra a megbizó levelet is. 

Örvendező lélekkel fogadjuk-—irja ebben Lipót — Anglia őszinte 
barátságát. Számos jelét adta ennek az angol királyné, s az ö tetteit 
és törekvéseit a parlament üdvösnek és hasznosnak találta. Vecelli, ud-
vari kamarai tanácsos és a kereskedelmi ügyekben királyi biztos, előadta, 
hogy Anglia a földközi tengeren nagy kereskedést üz a kelettel, de most 
a franczia tengeri rablók miatt szinte lehetetlen a rendes közlekedés. 
Az őszinte barátság jeléül tehát megengedi az angol nép által annyira 
óhajtott szabad átmenetelt a maga országain által.4) A Duna, Elba és 
Odera ezentúl nyitva áll előttük. Az angol hajók Hamburgba hozhatják 
az árukat, aztán az Elbán, Spreen, Oderán és Boroszlón át tovább halad-
hatnak Pozsongig. Itt az árukat jól készült, folyami és tengeri hajózásra 
egyaránt alkalmas, fölfegyverzett bajókra rakhatják s a Fekete tenger 
bármely pontjára eljuthatnak. A keleti árukat viszont Pozsonyba hoz-
hatják, s onnét tovább vihetik Hamburgig. Ö (t. i. Lipót) gondoskodni 
fog arról is, hogy az Odera, a Morva segítségével, a Dunával minél 
előbb összeköttessék.5) Szükséges ez összeköttetés azért is, hogy a sok-
féle, kiválóan jó, magyar bor és pálinka könnyen eljuthasson Angliába ! 
Sok haszonnal fog tehát járni a kereskedés mindkét félre nézve, mert 
az út biztos, s a francziák semmi kárt sem okozhatnak. 

A kereskedelmi ajánlatok ilyetén élénk kiszinezése és előadása 

•) Köz. p. min. levélt. Hoffinanz 13989. fase. 
2) „conjunctim et innoxie plenipotentirt sollen werde" 
3) Köz. pénz. min. levélt. Hoffinanz 13949. fase. 
4) „Rem Anglicae genti gratissimain el desideratissimam nos facturos cen-

suerimus". 
5) „utpote systema ejusmodi conjunctionis paratum et effoclui dnndum ad 

manus habentes" ! 
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után áttér a fődologra: az 1,500,OQQfont stcrlingnyi kölcsönre. Megígéri, 
liogy a pénzt csakis a közös szövetség czéljaira fogja felhasználni, s 
felhatalmazza a követeket, hogy a kölcsön fejében az összes császári 
jogokat, jövedelmeket és adókat stb. leköthetik ;4) alkudhatnak magá-
nosokkal és városokkal ; szerződéseket köthetnek bárkivel a császár 
nevében.2) 

Meglévén a megbízatás, Gallas és Vecelli útnak indultak, remélvén, 
hogy a még szükséges iratokat utánnuk küldik. Prágában hat hétig vára-
koztak e czélból, de egy betű irást sem kaptak. Elindultak tehát Hol-
landiába, itt még tovább vártak, de ismét csak hiába. A czivilizáczió 
legkezdetlegesebb követelményeinek sem tettek velünk szemben eleget, 
irja a méltatlankodó Gallas.3) 

Hogy az idő kárba ne vesszen, Vecelli fölhasználta az alkalmat, 
s kereskedelmi terveit megismertette a hollandi államférfiakkal. A „Rath-
Pensionarius" — jelenti Gallas gróf Lipótnak — nagy figyelemmel hall-
gatta Vecelli előadását ; csak olykor szólt közbe, hogy : „ez igazán 
pompás gondolat !" Bevégezvén Vecelli az előadást, a Ralh-Pensionarius 
a következőket jegyzi meg : Miért most, s miért nem előbb tették ezt az 
a jánlatot ? Vájjon az udvar támogatná-e ezen nagy befektetést kivánó 
uj vállalatot? ès a magyar háború miatt lehetséges lesz-e azt létrehozni? 
Vecelli erre azt feleié, hogy a magyar nyugtalanságok hamar véget ér-
nek, mert ő felsége szelídsége, jósága és kegyelme mindent megtesz a 
nyugalom helyreállítására. Az udvar pedig az uj vállalatot minden ere-
jével kész támogatni. 

A tanácskozáson később Marches de Prié is megjelent, s nagy 
érdeklődéssel hallgatá Vecelli fejtegetéseit. Erre a Rath-Pensionarius 
azt ajánlá, hogy,Vecellijavaslatait a general-státusoknak terjesszék elé! 
Marches de Prié azonban más nézeten volt. Előbb tudni akarta, hogy 
mit szólnak az angolok Vecelli terveihez.4) Mivel ezt Vecelli is szük-
ségesnek tartotta, Gallassal együtt elindult Angliába. Az uton majdnem 
hajótörés érte őket. A hajó valami jégtáblától léket kapván, csak végső 
erőfeszítéssel, húsz órai szivattyúzás után, érhettek partot. Hosszú kése-

9 A kölcsön fejében — úgy mond — „duo lucruosa telonia, italice Banchi 
(li depositi, sívé monti d'imprestito, ve i aliter nominanda, sicuti ipsis nostris procu-
ratoribus videbitur, constituere et stabilire iisdem nostris plenipotentiariis datum ac 
concessum sit". 

2) Közös pénz. min. levélt. Hoffinanz 13940. fase. 1704. szept. 17. „Kais-
Vollmacht für den Kais. Abgesandten an Königl. Engelischen Hof, Johanncm Wences-
aum Grafen Gallas und Josephum Mariam Vecelli." 

3) Bécsi es. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Gallas levele Lipót csá-
szárhoz 1705. júl. 14. (Nyolcz ivre terjedő levél.) 

9 U. ot t . Ga l l a s j e l e n t é s e I. L i p ó t h o z . Haag . 1705. j a n u á r 23 . 
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delmezéssel végre valahára eljutottak Londonba. Itt aztán három császári 
követ lévén egyszerre, czifra komédiák játszódtak le ! 

Hoffmann, a tulajdonképeni állandó követ (residens) már Gallas ki-
küldését sem nézte jó szemmel ; Vecellit meg éppen látatlanba is gyű-
lölte, azt hivén, hogy őt szemelték ki utódjának. Mi természetesebb ilyen 
körülmények között, mint hogy a közös czél előmozdítása helyett nyil-
tan és titokban egymás ellen küzdöttek, egymást gyalázták, s egyik a 
másik terveit igyekezett megbuktatni. Azaz hogy három közül csak kettő, 
mert Vecelli soha e pörpatvarokban részt nem vett. Haladt a maga ut-
ján, s hagyta társait, hogy dolgain rágódjanak. Ö mást nem látott, mint 
küldetése czélját, s azon volt, hogy azt megvalósítsa. 

A kölcsönös czivakodásokról Gallas a következőket irta Lipótnak 
„Tudván, hogy Hoffmann ellenzi Vecelli kiküldését, még Bécsben rá-
birtam öt, hogy igyekezzék Hoffmann barátságát megnyerni. Ö hallgatott 
is rám, és igen nyájas, barátságos levelet irt neki Londonba. Hoffmann 
arra nem is válaszolt. Ehelyett jan. 7-én Kaunitz gróf irt, meghagyván, 
hogy Vecelli a nyilvános ügyekbe ne avatkozzék, s én se használjam 
öt.1) Kaunitz levele még óvatosabbá tett, hogy Vecellit mindentől vissza-
tartsam, ami Hoffmannak nem tetszik. Ámde ezek az óvóintézkedések 
mit sem használtak. Hoffmann Vecelli két barátságos levelét válaszra 
sem érdemesítette. Dühöng, mert azt hiszi, hogy Vecelli lesz az utóda. 
Gyalázta őt előttem is. Én elmentem hozzá, s elöadám Vecelli terveit, 
hogy tisztán lásson, hogy t. i. Vecelli mindent inkább akar, mint sem 
az ö helyébe lépni. Rábirtam Vecellit is, hogy jöjjön el Hoffmannhoz. 
Megtette. Együtt megigértük neki, hogy az ő tudta nélkül egy lépést 
sem teszünk. ígért is mindent, és én hittem szavainak. Pedig minden-
ben, titkon, mögöttünk és szemünk előtt, ellenünk szólt és tett. A 
velenczei követ ebédjén például, ahol a legelőkelőbb államférfiak jelentek 
meg, Vecelli szóba hozta a magyar borokat; vele együtt mindenki ma-
gasztalta azokat, csak Hoffmann szólott igy: „ce fols de Nottingham 
nous a voulu faire boire par force ces de vins d'Hongrie qui 
n'ont de corps!"2) 

Gallas azzal végzi levelét, hogy Lipót vagy hivja vissza Vecellit, 

!) U. ott. „Zumahlen — irja Kaunitz — wan hierdurch nur eine jalusie bai 
dem kais. Residenten dem Hoffmann, als wollte man ihme zurücksetzen und zu 
seinen Nachthaill dem anderen vorzihen erworben dürfte, ihre Kais. May. es auch 
nicht approbiren wurden" etc. Mindez homlokegyenest ellenkezett a plenipotentiával. 

2) Hoffmann ez esetről azt ir ja Lipótnak, hogy ö csak a magyar borok gyen-
gcséyét kifogásolta ; „et qu'un pauvre diable appartenant a Mylord Nottingham en 
auoit emmené, mais comme il n 'auoit pas eu les reins assez forts, il auoit acheté 
appareillent le plus méchant ." Erre Vecelli szemére hányta, hogy gyalázza a magyar 
borokat az angolok előtt ! 
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vagy erősítse meg állásában/) J Ha a visszahívás csakugyan megtörtént 
volna, Gallas egymaga alig ment volna valamire. Ugyanis Vecelli készí-
tette az angol királyné és a parlament részére mind a két emlékiratot 
a kölcsön és a levantei meg a magyar borkereskedés ügyében, ü járt-
kelt és értekezett a nagykereskedőkkel és a pénz embereivel. Gallas 
nem tudván jó angolul, még Harle,y államtitkárral is csak tolmács segé-
lyével beszélhetett. Harley ugyanis nehezen törte a franczia nyelvet; 
latinul meg olyan angolos kiejtéssel beszélt, hogy Gallas egy betűt sem 
értett belőle.2) Vecellire tehát mindenképen szükség volt. Gallas is be-
látta ezt s 1705. nov. 10-én már azt irja a királynak, hogy belátja téve-
dését s megváltoztatja véleményét Vecelli visszahivatása felől ; mert 
egyedül ő felsége érdekeit tartja szem előtt s „quod nunquam turpe sit 
cum re mutare consiliumZ"3) 

IIoíTmannról azonban már nem lehet mondani, hogy az országos 
érdekek miatt lemondott volna kicsinyes féltékenységéről és gyűlölkö-
déséről. Nyaláb számra irja a leveleket ezután is Lipótnak és Józsefnek. 
A legnagyobb gúnynyal és rosszakarattal szól Vecelli működéséről, s 
mindenáron sürgeti visszahívását. 

Az 1705. tavaszán például ilyen dolgokat ir Lipótnak : Veceliiről 
szólván, Wolsey biboros mondása jut eszembe : „ego et rex meus." Vecelli 
azt állitja, hogy ő ép oly miniszter mint én, sőt még hozzá teljhatalmú. 
Mikor köszöntöttem öt^el sem fogadta. Ilyen körülmények között én nem 
folytathatom hasznos szolgálataimat. Ö sem viszi ki, amit igért, s bakot 
keres, akire saját hibáját hárítsa. Ez a bak kétségkívül én leszek. Há-
rom év előtt itt kellett volna már lennie, de én tiltakoztam kiküldése 
ellen. Az_ö_Jeljhatalmu megbízatása arra szól, hogy a levantei keres-
kedést Magyarország felé terelje, s hogy 13—14 millió rajnai forint köl-
csönt szerezzen. Két emlékiratot adott át Vecelli ez ügyben a királynénak. 
Láttam fogalmazásukat; az egyik 6—7 ivre, a másik tizenkettőre terjed. 
Mint főérvelést, beleirta Seneca egész „de beneficiis" tractatusát! Azt 
mondja benne, hogy felséged országa a végkimerülés előtt áll, s ha a 
kölcsönt nem sikerül megszerezni, a legnagyobb zavarba jut. Az a sok 
latin mondás pedig aligha fogja rábírni a királynét a kölcsönadásra. A 
levantei kereskedés ügyében én már tiz év előtt tárgyaltam s arra az 

') Bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Conte Gallas I. Lipóthoz. 
London 1705. júl. 14. Gallas és Vecelli Hoffmannt Hollandiából fölkérték, hogy állá-
sukhoz méltó palotát béreljen ki számukra, s Hoffmann egy nyomorult házikót foga-
dott fel részükre a város végén. 

-) U. ott. Hoffmann Fülöp levele I. Józsefhez 1705. szept. 8-án. 
3) U. ott. London 1705. nov. 10. 
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eredményre jutottam, hogy ami g egy hajó vitorlázhatik, nem fognak 
7—800 szekeret használni arra, amit egy hajó könnyen elvihet!1) 

Ha Lipót meg akart győződni kedvelt követének Vecellire vonat-
kozó ezen hazugságairól, könnyen megtehette, mert hiszen Vecelli 
franczia fordításban mind a két emlékiratát neki is elküldötte. Lehetsé-
ges, hogy ez egyszer Lipót el is olvasta. Annyi bizonyos, hogy Vecellit 
nem hivatta vissza. Hiába erőlködött Hoffmann I. József trónraléptekor 
is,2) Gallas jelentései ellensúlyozták az ő ármánykodásait, s József Lipót 
halála után azonnal kiállíttatta Vecelli számára a teljhatalmú megbízatást.3) 

Ez az eljárás I. József részéről nagyon természetes volt. A pénz-
hiány napról-napra tűrhetetlenebb lön, s igy az angol kölcsönre égetőbb 
szükség volt, mint valaha. Do kereskedelmi szempontból is kívánatosnak 
látszott Vecelli Angliában való működése. József ugyanis uj kereske-
delmi politikai irányt tiizött ki maga elé. Tudjuk, hogy a tengeri keres-
kedés megalapítása czéljából határozott szándéka volt : Porto Ré kiépítése 
Fiume mellett. Ismeretes az is, hogy Velencze kereskedelmének egy 
részét alattvalói számára igyekezett megszerezni.4) Valószínűnek látszik 
tehát, hogy a levantei kereskedés megindulását is szívesen vette volna 
országain keresztül. 

Vecelli tehát Londonban maradt, s folytatta az alkudozásokat az 
angol államférfiakkal és nagykereskedőkkel. E nemű fáradozásaiban a 
kivánt sikert, Hoffmann folytonos áskálódásain kivül, még egy fontos tényező 
hátráltatta, s ez az angol közvélemény volt. _Az angol nép gyűlölte a 
protestánsokat elnyomó Habsburg-házat, gyűlölte különösen Lipótot, a ki 
az angol pénzen táplált hadsereg jó részét elvonta a közös ellenség 
elől, hogy a szabadságáért harezoló magyarok ellen fölhasználja. Ang-
liában egész serege a röpiratoknak látott ez időben napvilágot, melyek 
kíméletlenül támadták Lipótot és udvarát.5) Maga Vecelli is szükséges-
nek látta, hogy ebbe az elkeseredett vitába belészóljon. Nyugodt, tár-
gyilagos hangon tárgyalta a kérdést, kimutatván, mi volt Anglia czélja 
a „triple alliance" létrehozásával, s mennyiben érte el e czélt. Vecelli 

!) U. ott. Hoffmann I. Lipóthoz. London 1705. máj . 5. 
-') U. ott. Hoffmann levele I. Józsefhez. London 1705. okt. 23. 
3) Köz. pénz. min. levélt. Hoffinanz 13954. fase. 1705. szept. 8. A megbízás 

czéljául a többi közt ezeket mondja : „duo sunt magni ponderis negotia commercii, 
nimirum, qua id in transitu ad emporia moris mediterranei pontusque Euxini via 
fluviali el terrestri per nostra regna et provincias dirigatur, et mutui in Anglia sub 
authoritate regia congerendi agerent." etc. 

4) Lásd erre az Arneth által közölt „ D o l f i u s Iìclation"-t. 
5) Az „Observator" nevü könyv Babylon ringyóinak mondja Lipót császárt és 

jezsuitáit. 
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conclusiója szerint : Anglia többet nyert a háborúban, mint amennyit 
eddig áldozott.1) 

A milyen nagy volt az elkeseredés Lipót és kormánya ellen, ép 
olyan nagy rokonszenv és lelkesedés kisérte a magyar hadi mozgalma-
kat s II. Rákóczy Ferencz tetteit. Hasztalanul fáradozott, kapaczitált és 
magyarázgatott Gallas gróf s még inkább Hoffmann, az angol állam-
férfiakat soha sem tudták meggyőzni arról, hogy a magyar fölkelés : 
közönséges lázadás, s II. Rákóczy Ferencz XIV. Lajos fizetett embere 
volna. A heves természetű Gallas — mint maga irja — olykor csak 
nagy fáradsággal tudta visszafojtani dühét, s ha ő felsége érdekeit nem 
tartja szem előtt, keményen kitört volna az angol udvar ellen.2) Nem 
is lett volna csoda, ha csakugyan megteszi ; mert hisz Harley állam-
titkár éppen ö neki panaszkodott Lipót érthetetlen magatartása miatt a 
szegény magyarokkal szemben.3) 

Lgyanez a Harley Hoffmann előtt is keményen kikelt I. Lipót 
császárnak és Józsefnek a magyarokkal szemben tanúsított eljárása ellen, 

azt bizonyítgatta, hogy a magyar fölkelés egészen más természetű, 
mint a bajor. A magyarok csakis ősi jogaikat akarják kivívni. „Erre én 
— irja Hoffmann — azt feleltein, hogy a két lázadás között semmi 
különbség sincs. Mind a kettőt Francziaország tüzeli. A bajor választó-
nak koronát, Rákóczynak ha nem is koronát, de legalább az erdélyi 
fejedelemséget igérte. A magyarok követelései ellenkeznek a legutóbbi 
koronázási hitlevéllel, s ebbe ö felsége sohasem egyezhet belé."4) 

Sunderland gróf, a parlament egyik legnépszerűbb tagja, szintén 
egy nézeten volt Harley államtitkárral, s valamint az angol udvar, úgy 
ö is elfogadhatóknak mondotta a magyarok követeléseit ; mert szerinte : 
amit egy nemzetnek ígérnek, azt meg is kell tartani. Hoffmann Sunderland 
eme kijelentésére azt felelte, hogy a német katonaság kivonása a ma-
gyar várakból annyit jelentene, mintha valamennyit a tőröknek enged-
nék által.5) 

') Köz. p. min. levélt. Hoffmanz. 1702. évi fasc.-ban Vecelli iratai közölt. 
") Bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Gallas levele 1705. okt. 

20-án. „Über die von dem hiesigen Hof in denen ungarischen Sachen gefasste irrige 
Einbildung und üble Praeventiones ist mir allzu billig und gerecht. Es ist auch nicht 
ohne geringe Milbe geschehen, dass ich mich enthalten könne, mich wiederum!) 
schriftlich so wohl als mündlichen etwas härter zuverfahren." etc. Az 1705. szept. 
11.-én kelt levelében is bőven ir az angol miniszterek erös rokonszenvéről a magya-
rok iránt. Megküldi Rákóczynak az angol királynéhoz intézett, Olesváról kelt levelét is. 

8) U. olt. Copie de la lettre eserite par le chevalier Harley, Secretaire d'Etat 
de Sa M. la Reine de la Grande Bretagne au Comte de Gallas. De Whitehall ">/II. 1705. 

4) U. ott. Hoffmann levele I. Józsefhez. London 1705. szept. 8. 
r>) U. ott. Hoffmann levele Lipóthoz London, 1705. jún. 30. 
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Ezek és hasonló érvek azonban nem sokat változtattak az angol 
államférfiak meggyőződésén. Maga Hoffmann is elismeri ezt, midőn ilyen 
módon ir a császárnak: „A magyarok lázadása felől még mindig abban 
a téves és megrögzött véleményben vannak a miniszterek, hogy felséged 
az oka mindennek. Ezt minden himezés-hámozás nélkül, kereken meg-
mondják nekem és Gallas grófnak. Azt is hangoztatják, hogy a külhatal-
mak garancziája ugyan nem lehet valami kellemes dolog fölségednek, 
de a nagy érdekek miatt el kellene fogadni. Én azonban rajta leszek, 
hogy a miniszterek igazán megismerjék a hűtlen lázadókat.1) 

Megérkezvén Londonba a magyarok vereségének hire, Hoffmann és 
Gallas siettek örömüknek kifejezést adni. Azt azonban most sem hall-
gatták el, hogy az Ausztriával szövetségben álló Angliában a magyarok 
veresége mély fájdalmat és részvétet keltett.2) 

Eközben megesett, hogy a The Daily Courant3) angol napilap 
szórul-szóra lenyomatta Mr. Stepney ama kuruezos beszédét, amit mint 
közvetítő a császárhoz intézett. Lgyanakkor megjelent Hollandiában 
Rákóczy Ferencznek a general-statusokhoz intézett levele is. Az angol 
és hollandi nép mind a kettőt a legnagyobb örömmel és lelkesedéssel 
fogadta. Hoffmann és Gallas azonnal az államtitkárhoz mentek s a sajtó-
szabadság korlátozását kérték.4) Hoffmann a császárt is értesítette az 
esetről. „Stepney beszéde — irja — az egész világ előtt a lehető leg-
rosszabb hatást telte. Rákóczy levele, bár Erdély fejedelmének irja magát 
benne, általános tetszéssel találkozott. Okvetetlenül szükséges, hogy fel-
séged manifesztumot adjon ki e két nyomtatvány miatt a lázadók ellen."5) 

Amig Gallas Hoffmannal együtt a magyar felkelők rágalmazásával 
igyekezett az angol államférfiak rokonszenvét apasztani, s egyúttal a 
bécsi udvar előtt érdemeket szerezni, azalatt Vecelli dolgozott mind-
kettőjük helyett. Nemcsak kötelességtudásból és becsületből tette ezt, 
hanem családjának jövője érdekében is; mert ha nem sikerül kivinnie 
a kölcsönadást és dűlőre hoznia a levantei kereskedés ügyét, egész 
vagyona kárba vész6.) 

•) U. ott. 1705. júl. 21.-én Ra j t a lesz, irja a többi között, „eine gemessene 
Impression von dem treulosen Verfahren von diesen Rebellen zu geben und per-
svadiren zu suchen, dass was die Garantie belanget, die Nation nicht, sondern allein 
einige Capi, so sich Frankreich völlig ergeben, darauf insistieren." 

2) U. ott. Gallas gróf levele a császárhoz. London 1705. szept. 1. Hoffmann 
ugyanez alkalommal azt is megirja levelében, hogy Hollandiában is általános a részvét ! 

8) Number 1364. 17oé Aug. 28. 
4) Bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levélt. Gallas gróf I. Józsefhez 

1706. szept. 14. 
B) U. ott. Hoffmann levele I. Józsefhez 1706. szept. 10. 

Öt éve múlt már, hogy az összes kiadásokat a magáéból födözle. A foly-
tonos utazás, meg a londoni reprezentálás rengeteg pénzt emésztett föl. 
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Pedig a politikai viszonyok, terveire nézve, a lehető legkedvezőt-
lenebbek voltak. A mikor megérkezett Londonba, alig érinlkezhetett 
valakivel. A parlament két házának viszálya javában folyt és lecsillapí-
tása az udvar minden idejét igénybe vette. Harley államtitkár, mint az 
alsóház legkiválóbb szónoka szintén annyira el volt foglalva, hogy olyan 
hosszabb időt igénylő tárgyalásokba, mint amilyen Vecelli dolga volt, 
nem is bocsátkozhatott. Vecelli egyelőre tehát csak az általános viszo-
nyokról értesíthette Lipótot. Ez az értesítés nem nagyon tetszhetett a 
császárnak, mivel Vecelli leplezetlenül megírta, miként vélekednek felöle 
az angolok. Sőt állítása bizonyságául néhány röpiratot is küldött neki 
a javából. Serri a miniszterek — irja — sem a parlament két háza nem 
hisznek Lipót császár szándékainak őszinteségében. Azt hangoztatják 
mindenfelé, hogy az összes hadi erőt a protestantizmus kiirtására for-
dítja. Angol és hollandi pénzen akarja a császárságot megvédeni és 
Spanyolországot megszerezni, azonközben az állianszszal kötött szerző-
dés pontjait nem tartja meg stb.1) 

A parlament elnapoltatásával helyreállván Angliában a béke, 
Vecellinek is alkalma nyílt, hogy az angol államférfiakkal megkezdje a 
tárgyalásokat. 1705. ápril 24-én már jelenti Lipótnak, hogy ö és Gallas 
gróf tanácskoztak az angol udvar leghatalmasabb tagjával : Mylord 
Marleborough-gíú, s a tanácskozás eredménye némi reményre jogosilja 
fel őt. Maryborough ugyanis kijelenté, hogy az előterjesztéseket jól fogják 
fogadni, „de a sikert nagyon koczkáztatja az a körülmény, hogy Lipót 
úgy tesz, amint tesz!" Nottingham grófnak is tetszettek a javaslatok, 
csak a magyar borkereskedés sikere felől fejezte ki kétkedését.2) De 
azért megígérte, hogy a javaslatokat Qodolfin kincstartónak ajánlani fogja. 
Maga Godolfin meg odanyilatkozott, hogy ha a királyné reá bizza ezt a 
dolgot, kész lesz 1. Lipót javára dolgozni. Hurley államtitkár erre Vecelli 

') Ma molto più rincrebbe d'incontrar3 altra più suanlaggiosa congiontura, 
bauendo ritrouato l'universale dell' Inghilterra totalmente preuenuta contro le retti 
intenzioni della M. V., parlandosi tanto dai Ministri della Corte, consiglieri del pri-
vato consiglio, membri delle due camere del parlamento, et insomma da tutte le 
publiche persone nei loro consigli, come dalle private d'ogni ragion nelle loro con-
venticole, che la M. V. r imuoueua tutte le forze dell' imperio il mandarle in Ungheria 
a disegno d'estirpare con la forza la religione protestante, che la M. V. non pensaua 
punto ali obligazioni prese con la lega, poiché abbandonando il pensiero della difesa 
dell' imperio e l'acquisto della successione di Spagna, pretcndeua d'ottenere l 'una 
e l'altro, alle spese e rischy dell' Inghilterra, e dell' Olanda." etc. Közös pénz. min. 
levélt. Hoffinanz fase. 14752. 

2) Ezt a dolgot Hoffmannak lehetett köszönni, mert ő mondotta Nottingham-
nek : hogy soha életéhen egg becsületes pohár magyar bort nem ivott I 

tíazdasúglürtcnelmi Szemle 189u. 3 0 
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két emlékiratát lefoi dittatta angol nyelvre, hogy azokat az udvar vissza-
térése után az államtanács elé terjessze.1) 

Az a két terjedelmes emlékirat, amelyet itt megbeszéltek, Vecelli 
müve volt. Emiitettük, hogy Hoffmann még benyujtásuk előtt megrágal-
mazta. Az angol államférfiak azonban, Hoffmannak nem csekély bosszú-
ságára, igen kedvezően nyilatkoztak felölük, s elfogadták a tárgyalás 
alapjául. 

Vecelli .tulajdonképen csak egy emlékiratot dolgozott ki, de a 
Rákóczy-féle felkelés miatt azt kétfelé választotta. Tette ezt azért, hogy, 
ha a kereskedelmi szerződéseket a magyar háború miatt esetleg nem 
bírja keresztülvinni, legalább a kölcsön ügyét vihesse dűlőre. 

Az első, rendkivül terjedelmes emlékirat tehát, tisztán a kölcsön 
kérdésével foglalkozik.2) Valóságos apológia ez Lipót politikája mellett. 
Minden képzelhető ellenvetést előre igyekszik megezáfolni, hogy a csá-
szár szándékai felől hangoztatott kétségeket elsimitsa. Szól a magyar 
viszonyokról, meg a francziák veszedelmes mesterkedéseiröl is, kimutatja, 
hogy a hadakat egyelőre lehetetlenség Magyarországból kivonni. Ám a 
béke nem késhet sokáig. Hihető, hogy a kereskedelmi szerződések létre-
jöttével minden néposztály meg fogja ragadni az alkalmat a békességre 
— és milliók szerzésére. Azok a rengeteg összegek, amiket eddig a 
francziák söpörtek be boraik fejében, ezentúl a magyarságot fogják 
gazdagitani. 

A második, szintén elég terjedelmes emlékirat3) a levantei keres-
kedelem uj irányáról és a magyar borok kiviteléről szól. A háború folyta-
tásától és ujabb áldozatoktól — úgymond — Anglia és Hollandia azért 
vesztették el kedvüket, mert nem látják eddigi küzdelmeiknek eredmé-
nyét, s mert levantei kereskedelmüket még ma sem folytathatják vesze-
delem és koczkáztatás nélkül. Ámde most előttük áll az uj pompás folyami 
út Lipót országain át Hamburgig ; a csatornák tervei készek, mi sem 
akadályozza kiépítésüket, s a kereskedés megkezdését. Ha Angolország 
elfogadja ezt az ajánlatot, a francziák kénytelenek lesznek meggyőződni, 

') Vecelli I. Lipóthoz u. o. Londra le -ff aprile 1705. A három teljes ivre 
terjedő jelentés olasz nyelven van irva. Giovanni Vincisiao Conte Gallas is aláirta. 

2) Közös p. min. levélt. Hoffinanz 14752. fase. A huszonöt ivalaku oldalra 
terjedő, franczia nyelven irt emlékirat hátsó felén e sorok állnak: „Copia di Memo-
riale alla maestà della Regina della G. B. sópra la dimanda di levare da suoi sud-
diti i 'inaprestito d'un millione emezo di liv. steglino a debito dis. M. Caesarea con 
la garantia di S. M. Br i tannica ." 

3) U. ott. „Copia di Memoriale alla Maestà della Regina della G. B. sopra la 
proposizione di dar passagio al'eommereio dell' Inghilterra col Levante per mezzo 
dei Stati Caesarei con il commodo dei fiumi Elba, Odera e Danubio." Kilencz iv-
alaku oldal. 
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hogy az angolok és hollandok, minden veszedelem nélkül, nyugodtan 
folytathatják a reájuk nézve oly rendkívül fontos levantei kereskedést, 
a háború folytatása esetén is. A koczkázat kevés, a nyereség meg annál 
több. Uj gazdasági forrás nyilik előttük a Duna partjain elterülő gazdag, 
termékeny és kihasználatlan országokban is. Csekély költséggel, vizi uton 
hozhatják. Angolországba és Hollandiába a fölséges és olcsó magyar 
borokat, pálinkát, meg az aezélos gabonát. Ennél nagyobb csapást nem 
is mérhetnének Francziaországra. Viszont ha valamivel, ugy a végtelen 
fontos kereskedéssel teljesen csillapíthatják a magyar mozgalmakat.1) 

Vecelli ezen két emlékirata — amint maga is jelentette — 1705. máju-
sában már az angol minisztertanács elé került, ahol a részleteket vitatták 
meg. A véletlen szerencse úgy hozta magával, hogy éppen akkor jutott 
Angliába hire annak, hogy a németországi Landau várának ostroma 
alkalmával, a császár hadserege milyen reltenthetlen bátorságot és hősi-
ességet tanusitott, és erre az angolok eddigi ellenszenve hirtelen barát-
ságosabb indulatra változott. Ebben persze, nagy része volt annak a 
körülménynek, hogy Lipót meghalt és I. József vette át a kormányt. 

A kedvező hangulatot Vecelli és Gallas arra használták föl tehát, 
hogy a kölcsön ügyét lehetőleg sürgessék és előtérbe tolják. A császári 
kincstár megmentését természetesen fontosabbnak tartották Magyarország 
kereskedelmi érdekeinél. Az angolok azonban ellenkezőleg szivesebben 
hajoltak volna a kereskedelmi szerződések elfogadására, mint ujabb köl-
csön adására. Olyan nagy összegről pedig, mint a milyet Lipót kivánt, 
tekintettel az angol kincstár megapadt forrásaira, hallani sem akartak. 
Az angolok — jelenti Vecelli — azon vitatkoznak, segélyt avagy kölcsönt 
adjanak-e '? Akik a segély mellett kardoskodnak, azt mondják, hogy ez 
okosabb és tanácsosabb, mert kisebb összeggel is előállhatnak, holott 
ha nagy kölcsönt adnak, az elveszettnek tekinthető. A császárság pénz-
ügyei ugyanis — szerintük — olyan gyalázatos állapotban vannak, s 
annyira rosszabbodnak napról-napra, hogy visszafizetésről szó sem lehet. 
Akik a kölcsön mellett vannak, nagyobb illendőséggel beszélnek Ausztria 
dolgairól, bár ök is kételkednek ö felsége országainak fizetőképességében. 
„Jobb lesz kölcsön adnunk — mondják — mert legalább jogunk lesz 
követelni" ! Másfél millió font azonban borzasztó összeg, még az ö viszo-
nyaikhoz mérten is; a kereskedés a háború miatt teljesen pang; Ame-
rikából már jó ideje sem arany sem ezüst nem jön.2) 

A hosszas tanakodásnak végre is az lett az eredménye, hogy a király-
nénak 3—400,000 fontnyi kölcsönadását ajánlották. Erre nézve Harley 

') A magyar borokról a/, emlékirat hetedik fejezete szól. 
3) Vecelli olasznyelvü hosszú jelentése I. Józsefhoz. London máj . 20. Köz. p. 

min. levélt. Hoffinanz 14752. fase. 
3 0 * 
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államtitkár 1705. szept. 10-én adta át a választ Oallasnak és Vecellinek. 
A válasz inkább elutasításnak, mintsem kilátással biztató Ígéretnek lát-
szott,1) A savoyai követ gróf Briançon — irja Hoffmann — aki leg-
többet beszélt a nagy kincstartóval, azt mondja, hogy semmit sem lehet 
várni. Maga Godolfin kincstartó még ugy nyilatkozott előtte, hogy az 
angol nemzetet semmivel sem lehetne inkább kölcsönadásra birni, mint 
azzal a hiteles hírrel, hogy a császári csapatok Magyarországból Olaszor-
szágba vonultak. 2) Azért Hoffmann arra kérte I. Józsefet, hogy Savoyai 
Eugennel küldesse el a katonaságról szóló kimutatást; mert amióta Bajor-
országból 8—900 embert Magyarországba vittek, roppant nagy az angol 
államférfiak elégedetlensége és bizalmatlansága, és csak azt hiszik el, 
amit a maguk szemével látnak.3) Ugy látszik az ügyek ilyetén állása 
miatt adta rá magát Károly spanyol király is, hogy Anna angol király-
nénak levelet irjon s jóakaratát és támogatását kikérje.4) 

Mig a nagy kölcsön ügye ilyen módon egyik hónapról a másikra 
húzódott, azalatt Vecellinck sikerült a kereskedelmi ajánlatokat elfogad-
tatnia, illetve azok életbeléptetésére egy részvénytársulatot megnyernie. 

Vecelli ugyanis, londoni küldetése alatt megismerkedett az angol 
kereskedelmi világ lègkimagaslóbb alakjával Paterson-nel, az angol bank 
alapitójával. Ez a derék ember nagy figyelemmel hallgatta meg Vecelli 
előterjesztését, és miután a kérdést minden oldalról megvilágítva látta, 
kijelenté, hogy meg van ugyan győződve a vállalat nagy jelentőségéről 
és a belőle származható nagy haszonról, de kivitelt sem könnyűnek, sem 
csalhatatlan sikerűnek nem tarthatja. Paterson megbeszélte a dolgot 
barátaival s az angol pénzemberekkel is. Ezek valamennyien hajlandó-
ságot mutattak a Vecelli-féle terv kivitelére. 

Paterson ezek után, az angol kormánynak ez ügyben elfoglalt állás-
pontjáról kivánt tudomást szerezni. S miután meggyőződött, hogy mind 
Godolfin főkincstartó, mind Harley államtitkár szívesen segítik elő az 
ügyet, sőt a királyné támogatását is készek kieszközölni, néhány nap 
alatt egy társulatot alakított a levantei kereskedelem uj útjának megkez-
désére és a magyar borok behozatalára. A társulat tagjai aláirás utján 
hamarosan 100,000 fontot (sterling) hoztak össze. Paterson azonban kije-

') Bécsi cs. és kir. házi, udvar i és állami levéltár . Hoffmann I. József császár-
hoz 1705. szept. 11. „Anstat t einer Beantwor tung scheint es vom Anfang bis zu Endt 
nichts änderst , als eine Verweisung zu sein, dass man sich Eu. Kais. Maj. aller-
höchst Orths clie Dämpfung der Hnngarisch Rebellion angelegen seyn lasset.'1 

2) Bécsi csász. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Hoffmann jelentése 
(franczia) I. Józsefhez. 1705. szept. 12. 

8) U. ott. Hoffmann I. Józsefhez 1705. szept. 25. 
4) U. ott. „Let t res ecri t tes a Sa Majeste pa r le Roy d'Espagne, la Jun te du 

Bras militaire de Catalogue et la Ville de Vich" etc. 



t 

4 5 9 

lenté, hogy szükség esetén nagyobb összeget is elö tudna teremteni. 
Paterson kifejtette Vecelli előtt, hogy ez az uj társulat nem fog 
várni addig, amig a császár kiépítteti a Duna-Morva-Odera-csatornát, 
hanem azt, a meglévő tervek alapján maga a társulat fogja kiépíteni. 
Azonkívül a dunai és a feketetengeri hajózás részére az angol gályák 
mintájára hajót fog építtetni hozzáértő hajósokat és hajóépítőket szer-
ződtet, és hogy az egész ügyet maga Paterson fogja vezetni és az ö 
gazdag tapasztalataival támogatni ! 

„Ez a leghasznosabb, legfontosabb' s legbiztosabb vállalat — irja föl-
lelkesedve a császárnak Vecelli — melyhez fogható kísérlet a keres-
kedelem terén rég óta nem történt" ! A magyar mozgalmak nem fognak 
nehézségeket okozni, lecsendesednek maguktól, mihelyt a magyar népnek 
tudomására jut ezen, az ő hazájukra nézve oly végtelenül fontos, s ekkora 
nyereséggel kínálkozó vállalkozás ! 

Vecelli végül figyelmezteti a császárt, hogy az udvari kamara elnöke 
sürgősen kérje be az alsóausztriai marsaiból és a morva főkapitánytól 
a Duna-Morva és Odera összekötésére vonatkozó terveket, adatokat, 
rajzokat és szakértők véleményeit. Ezenkívül szükséges, hogy mindazt, 
a mi a két tartomány, főleg Szilézia rendes részéről ebben az ügyben 
idáig történt a költségvetéssel együtt neki beküldjék. Ö felsége meg igen 
jól tenné, ha külön levelet iratna a britt kormányhoz, s biztosítaná 
támogatásáról az uj vállalatot.*) 

Vecelli ugyané jelentésében arról is értesiti a császárt, hogy Paterson 
négy dologra nézve kért töle kimerítő választ a „grandproject" ügyében, 
s ő azonnal hozzáfogott a válasz kidolgozásához. 

Az első felvilágosítás a Hamburgig vezetendő vizi útra vonatkozott.2) 
Vecelli hosszú válaszában bőven ismerteti ezt az utat, a reá vonatkozó 
tervekkel, s a mellette fekvő városokkal együtt, kimutatván, hogy a Duna-
Odera összekapcsolása nem jár nagyobb nehézségekkel. Szól az ideig-
lenesen használandó szárazföldi útról, ismerteti a Vág folyó viszonyait ; 
mert szerinte ezt a folyót is számításba kell venni a nagy vállalat meg-
indulása esetén. Azután leirja, milyen hajók lennének legalkalmasabbak 
a dunai hajózásra. Ö e czélra a 150 tonnás angol gályákat tartja leg-
használliatóbbnak. Nagy alapossággal s Magyarország bőséges ismeretével 
fejtegeti a dunai viszonyokat, s szól a keleti állapotokról. Ez utóbbiakról 

b Közös p. min. levélt. Hoffinanz 14752. fase. Vecelli és Gallas közös jelentése 
a császárhoz (olasz nyelven). London 1705. máj . 26-án. 

2) U. ott. „Reponce aux 4. Articles de demandes de Mr. Paterson sur le 
projet produit par les Plénipotentiaires de S. M. a S. M. B. do donner passage au 
Commerce que ses sujets font avec le Levant par la comodité des rivieres del 
Allemagne et de l'Hongrie Elbe, Odera et Danube." 
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is alapos felvilágosításokat adhatott, mert hiszen a bécsi török követte 1 
még Angliába utazása előtt megbeszélte a dolgot. *) 

A következő három pontban: az áruszállításról, az uralkodók maga-
tartásáról az uj vállalat iránt, a császár érdekeiről és a kereskedelmi 
út távolsági viszonyairól adja meg a kivánt felvilágosításokat. 

Mikor Vecelli valamennyi válaszra megfelelt, ezen alkalommal 
Paterson, aki teljesen tisztában volt az angol parlamenti viszonyokkal, 
kijelenté Vecelli előtt, hogy az országgyűlés mindenesetre jóvá fogja 
hagyni és szentesíti az uj kereskedelmi társulatot. 

Nehogy azonban Bécsben merüljenek fel akadályok, Vecelli megírta 
I. Józsefnek, hogy az angol királyné Sunderland grófot, a mindenható 
Marleborough herczeg vejét küldi követnek Bécsbe ! Utasításában mind 
a kölcsön mind a fentebbi vállalat ügyére nézve határozott utasítást 
kapott. Azért hát kérve kéri a császárt, fogadja őt szívesen ; mert a 
gróftól, mint a királyné kedves emberétől, sok függ. Nagy baj lenne, 
ha a bécsi miniszterek ellentétbe helyeznék magukat vele.2) 

Július hó 9-én Hurley államtitkár magához hivatta Vecellit és két 
órahosszáig tanácskozott vele a kereskedelmi javaslatokról. E tanács-
kozás nem a Paterson alakitotta társulat dolgairól folyt, hanem az Anglia 
és Ausztria között kötendő kereskedelmi szerződésekről. Harley ez alka-
lommal kijelentette, hogy Vecelli emlékiratait a titkos tanácsban refe-
rálta már a királynénak, aki azokat a kereskedelmi tanácshoz tétette 
át. A kölcsön ügyében is jó sikerrel biztatta Vecellit ; mert méltányolni 
kezdi I. József őszinte törekvéseit Magyarország nyugalmának helyre-
állítása körül.3) 

E tanácskozások alkalmával Paterson is értesítette Vecellit, ki tőle 
6 pontra nézve kórt felvilágosítást.4) Paterson válaszát Írásban tette 
meg, de az csak általánosságban mozog. A részletek megállapítását 
egyelőre nem tartotta szükségesnek. Ezt akkora tartotta fönn a mikorra 

4) U. ott. hivatkozik is rá. 
2) U. ott. Vecelli és Gallas I. Józsefhez. London, 1705. júl. 3. Ismeretes, hogy 

Sunderland gróf a magyar fölkelés ügyében is külön megbízatással küldetett a csá-
szárhoz. 

3) Becsi csász. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Gallas levele I. József-
hez 1705. júl. 10. és Köz. pénz. min. levélt. Hofünanz 14752. fase. Vecelli jelentése 
I. Józsefhez jún. 29. — júl. 10. 

4) Köz. p. min. levélt. Vecelli jelentése I. Józsefhez : „11 Paterson ci hà dato la 
risposta in scritto sopra le sei diinande da noi fatto all' istesso. Egli si tiene in 
generale in conferma di ciò, ch'ha di già avanzato, e si riserva di venir al parti-
colare doppo la positiva dichiarazione della corte, e eh' intanto egli non tralascia 
le sue applicazioni, per mettersi in stato di darci una piena sodisfazione sopra la 
sustanza delle sue sode promesse." 
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az angol udvar határozott nyilatkozatainak birtokában lesz, addig is 
ígéreteiről kellő biztosítékot igyekszik nyújtani. 

E közben, augusztus első napjaiban, a kereskedelmi tanács tagjai 
meghívták Vecellit és Gallast. a császár és az angol királyné országai 
közt kötendő kereskedelmi szerződés megbeszélésére. A kereskedelmi 
tanács részéről öten jelentek meg: Mr. Meadows, Mr. Cecil, Mr. Prior, 
Mr. Pollexfen és Blalhwaith. Vecelli ós ; alias azt hitték, hogy a taná-
csosok előadják majd véleményüket, de bizony egyikük sem szólalt meg. 
Erre aztán Vecelli vette át a szót. 

Nyolcz pontba foglalta össze azokat a politikai okokat, melyek a 
császárt rábírták, hogy az angol népnek Ievantei kereskedelme részére': 
könnyű, biztos és olcsó' utat ajánljon fel. 1. Az volt ugyanis határozott 
óhaja, hogy az angol királynővel, a két monarchia kölcsönös hasznára, 
állandó szövetséget kössön. 2. E szövetség révén, mindkét félre nézve, 
megkönnyítik a francziák ellen való további hadakozást. 3. A császár 
kénytelen-kelletlen tapasztalta és látta azokat a súlyos károkat, amiket 
szövetségesei, főleg Ievantei kereskedelmük megrontásával szenvedtek. 
Francziaország ugyanis igen könnyen okozhat károkat ellenségeinek, 
önmagát gazdagítván. 4. A nagy Ievantei (török) társulat, Anglia közve-
títésével már többször kérte a császárt, hogy árui részérc szabad utat 
nyisson országain át, a mondott irányban. 5. Különben is méltányos 
dolog, hogy az álliansz czéljait föntartó akadályokat megszüntessék. 
Az egész világ tudja, hogy a tengeri hatalmak azért voltak kénytelenek 
rendes útjaik irányát megváltoztatni, hogy nagyfontosságú Ievantei keres-
kedésüket veszni ne engedjék. 6. A császár által felajánlott ezen útirány 
biztonságáról, a vállalat könnyüségéről és reálitásáról, megbízottai készek 
az egész angol nemzetet meggyőzni. 7. Nem is nehéz dolog az, mert 
hiszen a császár azt óhajtja, hogy összes országaival általános, szabad 
és kölcsönös kereskedést alapítsanak, s hogy az angol nemzetnek alkalma 
nyíljék annyi hajózható folyó ezernyi előnyeit kihasználni. 8. A kölcsönös 
kereskedés révén roppant csapást mérhetnének Francziaországra; ameny-
nyiben a francziánál hasonlithatlanul jobb magyar borok behozatalával, 
Francziaország legnagyobb jövedelmi forrásától : borkivitelétől esnék el. 

Ezeknek elmondása után Vecelli fölolvasta és fejtegette emlék-
iratait. A kereskedelmi tanács részéről Mr. Blalhwaith válaszolt az elő-
adottakra. A királyné — úgymond — igen nagyra becsüli a császár 
fontos ajánlatait. Nem is késett az ügyet tőle telhetőleg felkarolni. Azért 
jöttek most is össze, hogy közösen tanácskozzanak e hasznos és nagy-
jelentőségű dolog megvalósításának módjairól, hogy eszmecsere fejlőd-
hessék ki közöttük, s hogy lehetséges legyen végre a döntést meghozni. 

Erre Gallas gróf is felszólalt, de mindössze csak hangoztatta a 
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tervnek helyes voltát és könnyű k i v i t e l é t . E r r e a szót ismét Vecelli 
vette át. Tetszéssel találkozott előadására a kereskedelmi tanács részéről 
újra Mr. Blathwaith válaszolt. Ez alkalommal már a császár teljhatalmú 
követeitől határozott nyilatkozatot kért arra nézve, vájjon általános keres-
kedelmi szövetséget óhajtanak-e kötni, vagy pedig csak a transitó-keres-
kedést óhajtják megindítani. Ami az elsőt illeti — úgymond — aria 
nézve a kereskedelmi tanácsnak nincsen semmi ellenvetése, a legnagyobb 
örömmel és készséggel köt a két állam között kereskedelmi szövet-
séget, ha ezzel az alattvalók érdekeit előmozdítja. Ha azonban csak 
transitó-kereskedésről van szó, úgy előtérbe lépne az eddig kiváltságolt 
levantei (török) társulat érdeke. Ez a régi, és tömérdek privilégiummal 
főlruházott társulat ugyanis, eddig kizárólag egymaga űzte, a levantei 
transito-kereskedést, s bizonyára nem nézné nyugodtan, hogy egyszerre 
mindenkinek megengedik azt, ami eddig csak az ő kizárólagos joga 
volt. A királynéhoz már is tiltakozó iratot nyújtottak be, mely most van 
elintézés végett a kereskedelmi tanács előtt. Ha tehát csak a levantei 
transito-kereskedésről óhajtanak a császár követei tanácskozni, ugy a 
nevezett társulattal is tárgyalásokat kellene kezdeni, nehogy kiváltságaik 
csorbát szenvedjenek. 

Vecelli erre azt felelte, hogy ő elég világosan kifejtette ö felsége 
szándékait. Különben az angol királyné részéről felmerülő kívánságokba 
készséggel beléegyezik. Ö és társa nem akartak alternatívát fölállítani, 
az általános, szabad kereskedelem mellett szólottak, s kimutatták a leg-
könnyebb utat, melyen ez létrejöhet. A királyné legjobban fogja tudni, 
mi a legelőnyösebb a maga országára nézve, a császártól tehát köve-
telje azt, ami czéljainak inkább megfelel. 

A tanácskozás erre Vecelli azon kérelmével végződött, hogy az 
esetleges ellenvetésekre írásban adhasson ezentúl választ. Az angol 
kereskedelmi tanácsosok ebbe szívesen beleegyeztek.2) 

') U. ott. „A ciò fu dal Conte Gallas risposto non essere cosa pivi giusta di 
questa, non essendosi giamai data negoziazione cosi facile, che sia andata essente 
di qualeh' obiezzione. Ch'essi non haueuano, che produrla, e che per la nostra parte 
l 'aueressimo detto il nostro parere , con la risoluzione di quello venisse opposto." 

2) Köz. p. levélt. Hoffinanz 14752. fase. Vecelli I. Józsefhez. A jelentés végén 
megjegyzi, hogy Blathwaith nagy bará t ja a levantei társulatnak, de az ő előadására 
sokat engedett részrehajlásából. Gallas gróf külön is értesítette a császárt a tanács-
kozás eredményéről. Blathwaith beszéde szó szerint ilyen formán folyt : Je vous 
prie de nous declarer, si vous pre tendez entrer en traitté sur un commerce á étab-
lir avec les états de S. M. Imp. et cela est fail ; ou si vous pretendez de traitter 
sur le Commerce, que les Anglois font au Levant, et ce dernier rencontrera les diffi-
cultés á cause de la Compagnie de Turquie." Bécsi csász. és kir. házi, udvari és 
állami levéltárban Gallas levele I. Józsefhez 1705. aug. 7. 
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A kereskedelmi tanácskozások mellett lassan-lassan a kölcsön kérdése. 
is tisztázódott. Az 1705. év végén már biztos hirt vettek a rendkívüli 
követek 250,000 font sterling kölcsön adásáról. 1706. január havában 
Mylord Halifax, Maryborough, Sunderland nyolcz nagykereskedővel ala-
posan megvitatták a kérdést és ezentúl misem állta útját a kiutalvá-
nyozásnak. Mondanunk sem kell, hogy a kölcsön ügyében is Vecelli 
emlékirata és meggyőző előadása játszotta a főszerepet. Még 1706. jan. 
közepén is egyedül véle kivánt Maryborough értekezni és ez az értekezés 
jelentős befolyással volt a kölcsön ügyére. Február hóban már közzé-
tették a hivatalos kölcsönlevelet.2) Jellemző az akkori politikai viszo-
nyokra, hogy a kölcsön ötvenhét aláirója egytöl-egyig a whig pártnak 
volt hive.3) A kölcsön visszafizetését Alsó- és Felsö-Szilézia rendei vál-
lalták magukra. 4) 

Vecellinek küldetése ezzel véget ért. A kivánt kölcsönt amennyire 
Anglia pénzügyei engedték, kieszközölte. A kereskedelmi összeköttetések 
létesítésére nagy magántársulatot alakitott, melynek vezetését Anglia 
legelső pénzembere, az angol bank alapitója: Paterson vállalta magára. 
A két állam között kötendő általános kereskedelmi szerződéseknek sem 
állta útját semmi. Most már I. Józsefnek és kormányának kellett volna 
megtennie a magáét. 

A körülmények azonban azt mutatják, hogy ők semmit sem teltek 
a nevezett vállalat életbeléptetésére, vagy a szerződések végleges meg-
kötésére. Miután a kölcsön megvolt, senki sem törődött többé Bécsben 
a kereskedelmi szerződések létrehozásával. Ugy látszik az egész ajánlat 
csakis mézes madzag akart lenni az angolok számára, hogy a kölcsönt 
valahogy meg ne tagadhassák. 

Mi történt a kölcsön kiutalványozása után Vecellivel, nem tudjuk. 
0 maga nem ad életjelt magáról, Gallas és Hoffmann 1706-tól kezdve 

1) Bécsi csász. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Gallas hét ivre terjedő 
levele 1. Józsefhez. London 1706. jan. 19. 

2) A kölcsőnlevél igy kezdődik : „We the Persons underwritten chosen trustes 
of the Loan of 250,000 Steri, to the Emperor of Germany by and on behalf all the 
Proprietors, do hereby acknowledge to have received of his Excellency Count Gallas 
his Imperial Majesties Envoy extraordinary here in England one deed or agreement 
signed by his said Imperial Majesty and sealed with Iiis Majestys Privy seal." sib. 
24. February 1700. Közös pénz. min. levélt, lloffinanz 13959. fase. 

3) Bécsi csász. és kir. házi, udvari és állami levéltár. Anna királyné pátens-
levele 1706. febr. 26. Westminster. Ugyanott : List of the Names of all the Sub-
scribers to the Loan of 250,00 1. to the Emperor of Germany for Support of the 
Army under his Highness rrince Eugene of Savog in Italy, and payable to his Order." 
A dán király 20,000 font sterlinget, Godolfin 500, Maryborough 10,000 font sterlinget 
irt alá. 

4) Köz. p. min. levélt. Hoffinanz. 1706. jún. 
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még csak nevét sem emiitik többé, és nem lévén többé harmadik, ezentúl 
egymást gyalázzák leveleikben. 

Ugy látszik Vecellin is teljesült a mondás : megtette kötelességét, 
tehát mehet. Jellemére nézve nem mondhatunk dicséretesebbet, mint 
hogy több mint 6 évi fáradozása és költekezése fejében semmit sem 
kért ! Elköltötte egész vagyonát, családjától, szülőföldjétől távol, idegen 
földön, fáradozott kitűzött czélja eléréseért, és amikor elérte, amiért kiküld-
ték, koldusként jöhetett haza. 

Támasz nélkül maradt özvegye 1710-ben 120,000 forintot követel 
a kamarán. Előadja boldogult férje munkás tevékenységét, megvalósított 
terveit. Elmondja, hogy 1700-tól kezdve egy fillért sem kapott, noha 
mindent Ígértek neki. Utólagos kárpótlás fejében 30,000 frt-ot költött 
el a sajátjából londoni útjára, méltányos tehát, hogy a kamara is telje-
sítse ígéreteit.1) S mit tett a kamara? Azt ajánlotta ő felségének, hogy 
talán úgy 20,000 frtot lehetne adni az özvegynek férje érdemeiért.2) 

És talán a kamarának, még ez az olcsó méltányosság is csak úgy 
jutott eszébe, hogy 1710-ben az udvari kamara éppen megint kölcsön 
után nézetett. Angolországban nem kapván, Hollandiában próbált sze-
rencsét. Ámde itt sem akadt senki, aki pénzét a bitelvesztett Ausztriának 
adta volna kölcsön. Egyik kereskedő-társulat azonban kész volt megadni 
a kivánt 500,000 forintot minden biztosíték nélkül (pacto de non petendo 
in perpetuum), ha harmincz évig szabadon kereskedhetnek all' in grosso 
Magyarországban és az örökös tartományokban : halcsonttal, tőkehallal, 
héringgel, czukorral és lapordan-nal. Kötelezik magukat, hogy az árakat 
nem emelik, minden harminczadot és vámot megfizetnek.3) 

1) U. ott. Hoffinanz. 13989. fase. 
2) U. ott. 
3) Köz. p. min. levélt. Hoffinanz 13981 fase. 1710. febr. 10. Kristian van Neitsch 

ez ajánlatot jóváhagyás végett küldi be, mert a kölcsön ügyében igy alkudott meg. 



MÉG EGYSZER SZENT-ISTVÁN „PENSA AURP'-JA. • 
O magna vis veritatis, quae cont ra 

hominum i n g e n i a . . . . facile se 
p e r s e ipsam d e f e n d a t ! 

Cicero. 

I. 
Arra, hogy az arany és ezüst reláczióját időről- időre külön meg-

állapították, van számos példánk a világtörténelemben. Nálunk III. András 
1291-diki decretumában elrendeli, hogy 

„(22) Item privilégium quod, cum bulla aurea consignation fuerit, 
a cancellano decent murcis argenti redimi debeat aut marca auri " 
(Endlicher 619. 1.) Tehát nálunk a 13. század végén 1:10 volt a viszony 
és egy pensa arany egyértékü vaia tiz pensa ezüsttel. Az arány való-
színűleg körülbelül ugyanaz volt Szent-István király idejében is, ha 
szabad külföldi példák ulán következtetést vonnunk hazai viszonyainkra. 
Különben u. ő. pl. Edwin Nasse czikkét: „Das Geld und Münzwesen" 
in Dr. Gustav Schönberg's Handbuch der politischen Oekonomie (3. Auf-
lage) I. 343. 

Ennyit bevezetésül. Lássuk már most hova jutunk Pauler Gyula 
úr következtetéseivel. 

Az admonti codex szerint a gyújtogató a kár megtérítésén fölül 
köteles vaia 16 olyan tinót adni, melyeknek értéke 40 solidus vaia, 
„értsd Karolingi 12 dénáros ezüst solidus", jegyzi meg Pauler Gyula úr, 
„egy tinó tehát 2Va ezüst solidus = 30 dénár = egy arany pensa." 
De másfelül egy dénár = körülbelül egy gramm ezüst vaia ; 30 dénár 
tehát = körülbelül egy pensa eèiist súlyát képviselte, mert 8 pensa 
ment az ezüst márkájára s ebből Pauler ur szerint 240 dénárt vertek. 
Ergo egy arany pensa — körülbelül egy pensa ezüsttel. Ha jól tudom 
ilyen olcsón csak Eldoradóban adták az aranyat, de az ilyen elszigetelt 
eseten kivül nincs adatunk reá, hogy történelmi időkben az arany hét 
vagy nyolcz annyi súlyú ezüstnél kevesebbet ért volna. 

Szent-László király utolsó törvényczikke csak annyit mond, hogy 
a kérdésben forgó bűnös „decern juvencis mulctabitur, valentibus decern 
pensas" és nem nevezi meg a nemes fémet, mert világos volt mindenki 
előtt, hogy csak ezüstöt érthetett alatta a törvény. Pauler Gyula úr sze-
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rint azonban tiz pensa aranyat kell értenünk, tehát a XI. században 
Magyarországon egy tinó ára 30 gramm arany volt, azaz a mai árfo-
lyam szerint (egy kilogram színarany 1650 o. é. frt bankóban) egy korona 
hijján 50 o. é. frt bankópénzben, tehát körülbelül annyi mint egy tinó 
mai napság a 20. századnak majdnem küszöbén itt drága Angliában-
Talán egy pensa ezüst (azaz 5 o. é. frt) is sok volt érte. 

De még abban az esetben is, ha egy tinó ára csak egy pensa 
ezüst vaia, bajos megérteni, hogy Szent-István II. 4. törvényének mi 
volt a lulajdoképeni czélja. Ha a szabad ember haláláért felelős szol-
gának ura köteles volt volna a gyilkost 110 tinóért kiváltani, akár 
akarta vagy nem, annak volt volna némi értelme ; de fölötte bajos meg-
érteni, hogy miért kellelt külön törvényezikk, mely megengedje, (tehát 
nem megparancsolja, valakinek hogy 110 pensa ezüstöt adjon olvan 
portékáért, t. i. egy rabszolgáért, melynek piaczi ára csak 24 usque 
30 pensa ezüst volt vagy talán még kevesebb is. Ismétlem, hogy hiba 
van a kréta körül, ebben az esetben persze nem Pauler ur krétája 
körül — ezzel öt első közleményemben sem vádoltam — hanem kell 
lennie szövegrontásnak a törvénykönyvben. Mint látom Krajner idézi a 
Lex Salica idevágó rendelkezését, mely szerint „Si servus hominem 
ingenuum occiderit, ipse homicida pro medietate compositionis occisi 
parentibus tradatur, et aliam medietatem dominus servi se noverit solu-
turum : Sed si servus legem intellexerit, poterit dominus se obmallare, 
ut ipse leudem non solvat." 

Ebben az esetben tehát a gyilkos szolgának ura felelős volt a vérdij felé-
ért és azonkívül elvesztette szolgáját is, tehát ennek árát is, ha t. i. a gyil-
kos nem tudta mi a törvény. Kropf Lajos. 

II. 
Igen tisztelt szerkesztő úr ! Kropf Lajos úr igen olvasott ember, 

mint jelen soraiból is kitetszik. Csak azt nem olvassa el — úgy látszik — 
mire biráló megjegyzéseket tesz, mint szavaimat a bajor ezüst és arany 
solidusról ; mert ha olvassa, nem jutott volna azokra a furcsa következ-
tetésekre, melyekre jutott jelenleg. Idézek tehát : „A magyar nemzet tör-
ténete" I. k. 45. 1. „A vér vagy ágdijt arany pensaban pénzben, vagyis 
solidusban (schilling) szabták meg, mely alatt, mint Bajorországban, 
nem valami aranyat, hanem 30 ezüst dénárt, mintegy 2 frt 70 kr. o. é. 
értettek." Többet, azt hiszem, nem kell, nem is fogok többé mondani. 

Kiváló tisztelettel Dr. Pauler Gyula. 



ADATOK. 
A SZENTGYÖRGYI ÉS GUARI HEGYKÖZSÉG TÖRVÉNYEI 1643-BÓL. 

Az alsó- cs felső-szelestei 6r»an-család levéltárát melynek leg-
régibb oklevele 1252-ből, Roland nádortól származik és a Dunántúl sok 
régi nemes családjára nézve is fontos, 1898-ban Guari Miklós cs. és kir. 
kamarás a pannonhalmi országos levéltárba helyezte el. Ezen értékes 
gyűjteményben sok gazdaságtörténolmi vonatkozású adat is van. A 
többi között csak az alább következő „Hegyvám Könyvre" kell utalnom, 
mely 1643-ból származik és utóbb több ujabb articulussal kipótoltatott 
és hatóságilag megerősíttetett. 

„A G u a r i H e g y v á m k ö n y v é n e k c o p i á j a " . -
Aminémü törvénnyel, a régi fölsö-szelestei, avagy guári és szent-

györgyi földes urak által tartatott, és mostan is tartalik és ezután is 
tartassék a szentgyörgyi, és guari hegy : annak rendit és módját rend 
szerint pöcsét alatt és kezünk Írásával megerősítvén adtuk a mi szent-
györgyi és guári hegymestereinknek, hogy ezenkívül senki más törvényt 
ne kövessen, hanem az örökkön megmaradjon, és amikor azon két 
hegyen az mesterség változik, a registrom is nekik adassék, hogy ha 
valami dolog vagy pörlekedés történnék, abbui feltalálják minémíi tör-
vénnyel, és igazsággal éljen kiki a két helységben. Az articulusok pedig 
mostansággal újonnan Írattatván így következnek rend szerint. 

1. Valakinek a mi hegyünkön szőlője vagyon vagy Sz. Györgyin, 
vagy ha valamely szőlöhez valami igazságát reményű, előbb és külömb 
ki ne tiltsa a possessori, hanem Gyertya-Szentelö Boldog-Aszszony 
napján, a tilalomnak decuriája (?) az itt való emberiül, a vidékiektől die 
4; ebben a tilalomban a hütös hegymester 15 napot praefigáljon és 
annál tovább ne mehessen, hanem a parsoknak törvénnyek légyen; 
mivel a. szőlő munkát kíván, nem akarjuk hogy három tizenötöd napra 
haladjon. A tizenötöd nap elölt harmad nappal a kereső fél behirdető 
pénzzel: egy pénzzel tartozik lia idevaló, ha vidéki 4 pénzzel a hegy-
mesternek ; a ki azt elmulatja pöri vesztett azon az időre, ha pediglen 
három esztendőben omittálja ezen keresetét in perpetuum amissio 
aquisitionis bonorum praenuncialtatik néki. 

2. Hol pediglen meglevén az hegymestereknek igazságok és in facie 
loci törvényt tesznek az hegységnek törvénye szerint és valamely félnek 
nem tetszik az hegységnek törvénye, a törvény kimondása után ugyan-
azon törvényszék előtt, a földes urakra appellálhatja, nem fogadott 
emberre, sem vidékire; aki pedig appellálja a földesurakra, tartozik a 
hegymesternek 4 pénzt adni, vagy hegybeli, vagy vidéki, a mester pedig 
tartozik deákot állítani a ki a törvényt megírja, és kedvét keresné 
szolgálatjárul mely törvényt a hegymester referáljon nyolezad nap alatt 
a földesúrnak. 

3. Ezt is jól észbe vegye, akinek sulvos törvénye lészen, hogy ha a tör-
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vényt kimondják, és mindjárt nem appellálja, és a 4 pénzt le nem teszi a 
hegymester apellátiójától, más törvényt vesznek elö a birák, azután nem 
lészen helye az appellátiónak hanem az hegységnek törvénye helyén 
marad. Mindazonáltal, mig azt nyolczad nap alatt beadják az uraságnak 
az appellátiót, ez az appelláns pars ha akar nóvummal élni, szabadon 
élhet, mely novumot az földesurak tartoznak megadni, aki arra választott 
lészen köztök ; megadván novumot, az hegymesterek tartoznak ujabban 
napot hagyni a parsoknak, és meghallván feleleteket a két félnek, a 
hegységnek lévén igazságok, ha ujjabban felelnek ujjabb törvények lészen, 
hol nem, az elöbbenyi törvény marad helyben, amely félnek pedig nem 
tetszik, appellátióra menjen ut supra. 

4. Ezt megértvén a földesuraság törvénytevő birákat tartozik 
hivatni maga mellé és revideáltatni a hegység törvényét ; helyben marad-
ván az hegység törvénye, avagy megujjobbitják, bírák uraimék az appel-
lans pars tartozik 4 forintokkal, a földesuraknak az expensával. 

5. Ha idegen ember keres szölöörökséget és öröksége nincsen, az 
urak földin okosak legyenek a pörös emberek ; addiglan meg ne hallgassák 
a kereső félt, míglen kezest nem vett, hogyha méltatlan kereskedik és 
büntetésben esik, legyen hol megvenni a maradt bírságot. 

6. Az eránt igen is vigyázzanak a hegymesterek, hogy valaki 
valakit kitiltott szőlejéből és zálogja nincsen, elsőben azt tegye az val-
lást, hogy fel vészem a titalompénzt, de ily okkal, hogy vess kezest, 
hogy reá jösz a törvényre, mert hogy rüggel1) (?) tartsa valaki szőlőjét, 
azzal nem tartozik és az végre sem fel veszem az igazságot. Ha kezest 
nem vet el, és reá nem jön, a kezes 4 forintokon maradjon, mely 4 
forintnak a két része a földesuraké, harmada a hegymesteré, és a szőlős 
embernek is praenunciáltassék, ha pediglen méltatlan pörlenkedik a 
kereső fél, in debito, ugy mint 20 forint convincáltassék, kinek két része 
a földesuraké, harmada a hegymestereké az hegységgel egyetemben. 

7. Ha ki pediglen az hegység törvényét appellálja a földesurakra 
és nem akar nóvummal élni, szabad vele, úgy is tartoznak a földes-
urak revideálni, convocatis judicibus arbitris ut supra, hol pediglen az 
hegység törvényén megmaradnak, licet ut fiat executio secundum con-
suetudinem loci. 

8. Hol pedig a földesurak székén lészen revisiója a parsoknak és 
kívántatik executióban vitetni, ugy az executio a hegymestereket illeti 
super suis arbitriis földesuraknak akaratjukból. 

9. Más judex ordináriustúl valaki novumot impetrálna és nem a 
földesuraktúl, annak hely nem adatik ; példánk vagyon megholt Náclasdy 
Pál úr ö nagysága és megholt Agita Mátyás dolgában, melyet az ő 
felsége tanácsosi helybenhagytak tudniillik megholt Thurzó György úr 
palatínusunk lévén onnént iinpetrált novumot a földesurak novumja 
helyett és nem adtanak helyt nékie. 

10. Valaki szölejit eladja az hegyen, tartozik az hegymester 
elejiben menni, és hirré tenni a vevő embert, a hegymester szabadítsa 
bele, de ily okkal, hogy a ki eladja annak megmondja a hegymester : 
„Jó atyámfia tizenöt nap alatt valld föl a szőlőt, mert ha föl nem 

9 Rüggel — a későbbi másolatokban „puszta szóval", előjön még a 26. pontban. 
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vallod, a földesuraknak 4 for. maradsz és a 4 for. megveszik rajtad, 
mellynek két része a földesuraké, harmada a hegymestereké." 

11. A vevő és eladó ember a hegység bíráinak közönségesen 
egy vödör borral tartoznak. Az eladó ember egy pénzzel leteszi, a vevő 
egy pénzzel felveszi, ugyan, akkor a Czipellös pénzt is meg kell adni, ha 
ki elmulatja, nem lészen helyes a vallás, a vevő félnek le kell tenni a 
nyolcz pénzt, mely 8 pénz két kenyérrel három font hússal a szőlő-el-
adó emberé, az egy-egy pénz a hegymestereké. A fel vallásnak Sz. Györ-
gyön a hegymesterek előtt kelletik meglenni magok házánál, holott 
máshol lenne, nem lészen helyes. 

12. Valaki felülmegnevezett két hegyben szőlöörökséget el akar 
adni, elsőben tartozik a hegymestereket megtalálni, és velek megkinál-
tatni a két fél szomszédját, ha tizenötöd napra megveszi, jó, ha nem, 
azután idegen ember is megveheti, és közit szomszédja nem árthatja 
hozzá, nem is lészen helye tilalmának. 

13. Senki szőlős ember a földesurak híre nélkül és akaratjok ellen 
szőlei lábját, vagy gyepűit kiillebb ne csinálja, hanem a hegymestereket 
requirálja és a hegymester a földesuraknak hirré tegye, ha megengedik 
jó, ha nem, vakmerőképpen azt cselekszi, 2 for. convincáltassék, melynek 
két része a földesuraké, harmada a hegymestereké a hegység bíráival 
együtt. 

14. Valaki marháját vakmerőképpen a szőlőben őrzi és meg-
bizonyodik, 4 for. convincáltassék ; ha szőlője vagyon a szölöbül a hegy-
mester kitiltsa és megvegye rajta a 4 forintot; ha pedig szolga, az 
urát requirálja lelöle és a hegymestert szolgálatjábúl az ura megelégítse, 
ha nem volna annyi szolgálatja, tartozik az úr a szolgát a hegymester 
kezében adni, ha nem, magán vegye meg a hegymester, kinek két 
része a földesuraké, harmada a hegymestereké, ezt pedig, mind földes-
urakon, nemeseken kell érteni, auctoritásuk lévén, megvenni a hegy-
mestereknek. 

15. Senki a földesurak közül polgáriul vagy nemes emberiül 
szőlőt úgy meg ne vegyen, amely szölö azelőtt hegyvámos volt, hogy 
arrúl vámat ne adjon, ha olyan szőlőt veszen, tartozik hegyvámot maga 
rész hegyvámjából bevenni, alioqnin nem engedtetik a többi földesuraktól. 

16. Senki szölöbül szántóföldet se úr, se polgár, ne csináljon se 
vegyen, mert nem engedtetik meg; ha kinek eféle vagyon, elvegye 
kezét róla és keresse pénzét, kitül vette, másképen in violentia con-
vincáltassék. 

17. Valaki lopni éjjel, vagy nappal a szőlőben megyen, és meg-
bizonyodik, 4 forinton maradjon és azon büntetésen, mely a 14-ik 
art. tartja, ha megfogatik, érdeme szerint büntetődjék, de a földesurak 
akaratjábul légyen a büntetés, necsak a hegymesterekébúi. 

18. Valamely földesúr előbb szedni mégyen a mint elvégezték 
a napot közönségesen, akkorbeli hegyvámja elveszszen és a több földes-
urak eloszszák magok közt, ha pediglen hegyvámos nemes ember, avagy 
úr, vagy község szedné az elvégzett nap előtt, szőlője elveszszen, és 
véle való marhája. 

19. Valaki szőlővesszőt, vagy vidéki, vagy falubeli, haza viszen, 
és gyepüre nem rakja, 4 forinton maradjon, lia más szölöjébül vagy 



: 4 7 0 

földesúr, vagy valaki elviszi kéretlen a szőllő veszszől, az is 4 for. 
maradjon, melyet a hegység bírája irremissibiliter megvegyen minden 
személyválogatás nélkül és az két része a földesuraké, a harmada a 
hegymestereké légyen. 

20. Valaki oltoványt, fartűt (?) szőlőkarót vagy egyébféle gyümölcs-
fát más szőlőjéből elviszen, és ellop, avagy levág, szőlejét vesztette el 
és szölö-örökséget a hegyen soha ne tartson, ha szőleje nem lészen, 
megbizonyodván 20 forinton convincáltassék, melyet a földesurak 
exequáltassanak főszolgabíró és esküdt erejével, vagy nemes ember 
vagy polgár kinek szőleje nincsen. 

21. Valak' szőlőhegyen verekedik, szitkozódik, és vért bocsát egy-
máson, megbizonyodván, aki oka lészen a háborúságnak in florenil 
20. convincáltassék, és a vérbirságok, ha szőleje vagyon, a szőlejéből 
kitilt sa a hegymester, és megvegye rajta a marasztságot, ha szőleje 
nem lészen földesurak exequáltassák ut in precedenti articulo eodem modo. 

22. Valaki szőlőhegyen hegymesterre támad, és az ö tilalmának 
helyet nem ád és ellene szőlejében munkálkodnék szőleje vesszen el, 
és az ő szőlejét ára szerint váltsa meg, ha nem cselekszi, földes-
urakra száll. 

23. Valaki szőllő gyepűit úgy be nem csinálja, hanem káros lészen 
és arról a gyepüről mégyen hé a marha, 4 forinton maradjon, és a 
kártételen, melyet a hegymester megvegyen a szőlős emberen, a két 
része a földesuraké, harmada a hegymestereké. 

24. Senki, sem földesúr, sem egyéb ember szölő-örökségbül senkit 
ki ne tilthasson külömben, hanemha a felül való articulosoknak nem 
engedne, avagy bor áráért, szőlőmunkáért, kapáért, hordóért, szőlök-
hez való eszközökért, avagy oly dologért aki az szőlőörökséget nézné, 
avagy adósságáért szőlőjét kötné, igy a hegymester executiót tehessen 
földesurak akaratjából. 

25. Valaki szőlő-örökséget elád és vallást tészen az hegység előtt 
és az valláskor megmondják a hegymesterek, hogy az szölöörökség 
pénzre költ, és így felváltják, azki itt közel való, tizenötöd nap e'lene 
mondhat, azki pedig meszsze földön lakik esztendő hét nap alatt ellene 
mondhat, de ezeket ha elmulatják, azután kereseteknek nem lészen 
helye, méltatlan, költségen is marad. Az tilalmat pedig úgy vegyék 
ezekben a hegymesterek azkit tizenötöd nap alatt eltillja az szőlötül, 
abban mindjárt napot hagyjon és okát adja tilalmának és törvényt 
tegyen az hegymester benne, az hegység birájával, hasonlóképpen a 
távullevö atyafi is, ha esztendő és hét nap alatt tilalmat tészen, tartozik 
azt is eligazitani és azkinek súlyosnak látszatik lenni, a törvénynek útja 
vagyon és járjon el benne, amint az 3. articulus megtanít reája; ha 
ezeket elmulasz'ják pöri vesztettek lesznek és többé semmi keresetjek 
lészen. 

26. Senki rüggel a hegyen szölöt ne tartson és az hegymesterek 
is az ebbéli kereseteknek helyt ne adjanak szölő-vesztések alatt ; hanem 
ha igazságát reményű, az első articulussal éljen, ha ezeket elmulatják 
pöri vesztettek lesznek in perpetuum. 

27. Senki maga szőlőiben, vagy más vidéki kapás, éjjel ne háljon ; 
inert vagy hütös hegymester és szőlőpásztor ha kára következik az hegy-
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mester requirálni és azt megböcsülletni, az kárt is megvenni az 20-dik 
articulus szerint (tartozik). 

28. Mikor a begymesterek idejek kitelik, az hegységtől és uraktul 
tartoznak búcsúzni, ha mikor pedig más hegymestert választanak az 
urak az hegység tudósítsa és úgy magok vagy bizonyos emberek jelen 
legyenek és úgy választanak hegymestert, szőlőpásztort azonkipen, mert 
egyébkint földesurak megengedik, hogy az hegység dirigálja az hegyet: 

29. Senki hegyvámol se idegen ember, se helységben levő ember 
házhoz ne vigyen hanem az hegymester háza eleiben járjon, avagy az-
mely helyre az földesurak rendelik és ott adja meg az vámot; valaki 
ezenkívül cselekszik szőlője vész el. 

30. Valaki egy idén, kiváltképpen három idén, szőleit metszetlen, 
és kapálatlan hagyja, az földesurakra száll, akár közember akár földes-
úr légyen. 

31. Valaki három idén megmetéli szőleit és meg nem kapálja a» 
épen földesurakra száll. 

32. Valaki szölöibül körtvélt, almát és egyébb gyümölcsöt a szom-
szédébul általszed, 4 forinton marad, melynek két része a földesuraké, 
harmada a hegymestereké; az káros embernek is keresse kedvét. 

33. Valaki hegymesterét hátra hagyja és panaszt tészen valaki 
azmely dolog hegymestert illeti, 4 forinton maradjon; az birság osztatik 
a földesurak között, mint a többi birság a hegymesterek között. 

34. Az hegymesterek minden két holnapban megjárják a szölö-
inegyékben az gyepüket, ha ki vétekben találtatik, 4 forinton maradjon, 
kinek 2 része a földesúré, harmada a hegymestereké. 

35. Szedísnek idején senki marháját maga szőlője lábjábul ki ne 
bocsássa; ha ki effélekhen találtatik, 4 forintban convincáltassék és 
ekképpen legyen executió in praecedenti articulo. 

36. Valaki a hegyvámot a felülírt mód szerint meg nem adja 
szöleihöl három esztendig, szőlője vész el pro communi, a földesurakra 
szállván simpliciter. 

37. Valamely hegymester ez articulusokban el nem járna és az 
bírságot eltagadná avagy valakivel megalkudnék és meg nem venné, 
szőleje veszszen el és soha többé szőlőt ne tarthasson és tisztet ne 
viselhessen. 

Eredetije a pannonhalmi levéltárban letelt Guary-családi levéltárban, ahol ezen 
hegységi szabályokról, Pater Venceslaus Borsó ferenezrendi barát a guari szőllö-
hegynek 1831. augnszt. 15-én kelt új szabályzata elé, ezeket í r ja : 

Ezen guari szőlőhegynek törvénye és articulusai eredetiképpen 1643-ik eszten-
dőtől származván, az eredeti artieulusok Guary familia leveles tárházában főn is tartat-
nak azon üdőben a guári szőlőbegy a szent-györgyivel öszvökapcsolva volt, és ugyan 
azon liegyvámos uraságok birták, és kormányozták mind a két helységbeli szőlőhegy-
nek igazságát, a birtokok azonban üdöröl üdőre változván, a hegybéli jusok és hegy-
vámbéli osztályok is külömböztek; de mivel e folyó 1831-ik esztendőben első janu-
ariusban ezen guári hegyvámbéli iusok és igazságok öszvőkapcsoltattak és egyszes-
mrnd ez által a guari szőlöhogy is a szentgyörgyi hegytől egészen elválasztatott, erre 
nézve szükségesnek találtam, hogy a régi hegyi articulosok a magok valóságában 
megmaradván, azok egyedül csak a guári szőlőhegyre alkalmaztatva ezen újonnan 
készített hegykönyvben által írattassanak, és a begymestereknek megtartás végett 
kiadassanak stb. stb. 

Közli: Dr. Récsey Viktor. 
Gazdaságtörténolmi Szemle 1899. 31 
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V Á S Á R S Z A B A D A L M A K J E G Y Z É K E . 

A K i r á l y i K ö n y v é k b ő l ö s s z e á l l í t o t t a . 

D R . ILLÉSSY JÁNOS. 

(Harmadik közlemény.) 

Remete (Szepes) n. v. 1751. okt. 25. 
XLII. 283. 

Remete (Szorém) o. v. 1773. ápr. 24. 
L. 10. 

Jtépczc-Szemere (Sopron) o. v. 1793. 
jún. 27. LV1I. 169. 

Ret teg (Belső-Szolnok) h. v. 1845. jan. 
16. E. XV. 347. 

Rév-Komárom 1. Komárom. 
Hima-Szécs (Gömör) o. v. 1796. decz. 

2. LIX. 198. 
Kosnyó (Brassószék) o. h. v. 1787. júl . 

5. E. XII. 374. és LIV. 57. 
Rózsahegy (Liptó) o. v. 1655. máj. 18. 

XI. 332. és 436. 
Röczc I. Nagy-Rőcze. 
Rum (Vas) o. v. 1793. máj. 23. LVII. 

137. 
Ruma (Szorém) o. h. v. 1747. júl. 30. 

XL. 676. o. v. 1758. júl. 17. XL1V. 631. 
Ságli 1. Ipolyság. 
Sajó-Szen t -Pé te r (Borsod) o. v. 1769. 

aug. 9. XLVHI. 205. 
Saj tos-Kaál (Somogy) o. v. 1753. szept. 

28. XLIII. 172. 
Sárd (Soinogy) o. v. 1757. jan. 2. XLIV. 

269. — o. v. 1801. ápr. 18. LX. 510. 
Sarengrad (Szerém) o. v. 1814. szept. 

2. LXIII. 670. 
Sa rkad (Bihar) o. v. 1805. febr. 8. LXI.  

5ÌHT 
Sármás I. AJagy-Sármás. 
Sáros 1. Nagy-Sáros. 
Sáros-lJerkesz 1. Magyar-Berkesz. 
Sárosd (Fehér) o. v. 1761. okt. 20. 

XLV1. 74. 

Sáros-Nagy-Patak (Zemplén) o. v. 1747. 
aug. 15. XL. 674. — o. v. 1805. aug. 
30. LXI. 725. 

Sá rvá r (Vas) o. h. v. 1767. máj. 1. 

XLVII. 734. 
Sassin (Zágrábi prépostságé. Zágráb) 

0. v. 1738. jún. 28. XXXVIII. 112. 

Sasvár (Nyitra) o. v. 1791. jún. 3. 
LV. 732. 

Sá to ra l j a -Ujhe ly (Zemplén) o. h. v. 
1805. aug. 30. LXI. 741. 

Schid (Kamarai mezőváros. Szerém) 
o. v. 1773. máj . 17. L. 19, 75. 

Sebes 1. Alsó-, és Szász-Sebes. 
Segesd 1. Fels/i-Segesd. 
Selin (Zágráb) o. v. 1733. decz. 6. 

XXXVII. 163. 
Selyk 1. Nagy-Selyk. 
Séllye 1. Vág-Séllye. 
Sellye (Somogy) o. v. 1748. október 2. 

XLI. 180. 
Sempte (Nyitra) o. v. 1773. febr. 8. L. 5. 
Sepsi-Szent-György (Háromszék) o. h. v. 

1782. márcz. 26. E. XII. 171. 
Seregélyes (Fejér) o. v. 1818. máj. 1. 

LXIV. 44. 
Sikló (Arad) o. v. 1746. aug. 9. XI.. 

402. o. h. v. 1795. jan. 19.LVIIL 379. 
Siklós (Baranya) o. v. 1715 szept. 29. 

XXXI. 76. 
Siinánd (Zaránd) o. v. 1726. márcz. 12. 

E. VII. 657. 
Siuioii tomya (Tolna) o. v. 1765. szept. 

7. XLVII. 308. 
Sink 1. Kis- és Nagy-Sínk. 
Smizsáit 1. Szepes-Sümeg. 
Sobors in (Arad) o. v. 1756. január 5. 

XLIV. 17. 
Solt (Pest) o. v. 1733. júl 12. XXXVII. 

101. o. v. 1794. május 26, LVIII. 138. 
Sombor 1. Magyar-Nagy-Sombor. 
Somkút 1. Nayy-Somkút. 
Somos (Sáros) o. h. v. 1767. szept. 5. 

XLVII. 747. 
Soniorjii (Pozsony.) o. v. 1712. j anuár 6. 

XXIX. 204. — 1805. júl. 5. LXI. 720. 
Sopron (város) o. v. 1777. máj. 2. L-

535. 
Soroksá r (Pest) o. v. 1759. szept. 11. 

XLV. 195. 
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Sorostőly (Alsó-Pohér) o . v . i 000. július 
27. E. II. 177. 

Sósmező (Belső-Szolnok) o. h. v. 1,303. 
nov. 24. E. XIII. 320. 

Sottili (Szóróm) o. v. 1814. szept. 2. 
LXIII. 070. 

Stephansfeld 1. Istvánföld, 
Stonila (Pozsony) o. !i. v. 1813. ápr. 

13. LXIII. 514. 
Síik I. Székely-Alsó-Suk 
Supplaj 1. Istvánföld. 
Surány 1. Felső-Surány. 
S ill elmed (Közép-Szolnok) o. v. 1753. 

ang. 13. E. X. 273. — h. v. Schön-
brunn, 1831. okt. 6. F.. XIV. 501. 

Siimeli I- Szepes-Sümeg. 
Sümeg (Zala) h. v. 1812. október 9. 

LXIII. 400. 
Szabadka (Bács-liodrog) o. v. 1743. 

máj . 7. XXXIX. 418., 1783. ápr. 18. 
LII. 428. — h. v. 1817. aug. 21. LXIII. 
1069. 

Szabadszállás (Kiskunság) o. v. 1819. 
nov. 12. LXIV. 303. 

Szabadszent király ( B a r a n y a ) o. v. 1779. 
márcz. 12. LI. 90. 

Sziida I. Frdö-Száda. 
Szakcs (Tolna) o. v. 1795. nov. 16. 

XVIII. 732. 
Szakul (Krassó) o. h. v. 1814. okt. 21. 

LXIII. 648. 
Szalacs (Bihar) o. h. v. 1804. nov. 9 

LXI. 448. 
Szala-Apátl (Zala) o. v. 1742. nov. 

28. XXXIX. 404., 1811. aug. 30. LXII. 
155. 

Szaluval- (Zala) o. v. 1742. nov. 28. 
XXXIX. 404. 

Szalkszent marton (l 'est) o. v. 1793. 
márcz. 20. LVIL 68. 

Szalka (Hont) o. v. 1754. február 11. 
XLIII. 276. 

Szállnspatnka 1. Felső-Szállás pat aka. 
Sznmosujvár (Belső-Szolnok) h. v. 1789. 

jul. 6. LIV. 221. és E. XII. 381. 
Szántó (Abauj) o. v. 1805. máj . 31. 

LXI. 656. 
Szány (Sopron) o. v. 1798. decz. 21. 

LIX. 740. 

Szarvas (Békés) o. v. 1730. decz. 29. 
XXXVI. 486., 1800. júl. 18. LX. 216. 

Szász-Erkeil (Kolozs) o. v. 1827. jan . 5. 
E. XIV. 310. 

Száz-Kézd (Szeben) o. v. 1808. ápr. 13-
E. XIII. 419. — h. v. Bécs., 1826. aug. 
25. E. XIV. 290. 

Szász-Nádas (Küküllö) o. v. 1830. máj. 
15. E. XIV. 421. 

Szász-Régen (Torda) o. v. 1730. jan. 
31. K. VIII. 255., Pozsony, 1751. aug. 
23. E. X. 57. 

Szász-Sebes (Szeben) o. v. 1731. máj . 
25. E. Vili. 318. 

Szatmár-Németi (Szatmár) o. v. 1724. 
márcz. 28. XXXIV. 482., 1804. jan. 
5. LXI. 171. 

Szebeléb (Hont) o. v. 1674. márcz. 8. 
XV. 554. 

Szeben 1. Kis- és Kagy-Szeben. 
Szécs 1. Rima-Szécs. 
Szécsén (Vas) o. v. 1804. jú l . 27. LXI. 

361, 
Szeged (Csongrád) o. h. v. 1720. febr. 

19. XXXIII. 241.— o. v. 1747. decz. 4. 
XL1. 113. 

Szeged 1. Új-Szeged. 
Szegszárd (Tolna) o. v. 1721. szept. 21. 

XXX1II. 407. 
Szék (Doboka) o. v. 1775. jún . 16. 

E. XI. 507. 
Szekcsö (Baranya) o. v. 1808. júl. 15. 

LXII. 424. 
Székely-Alsó-Suk (Kolos) o. v. 1727. 

okt. 13. E. VII. 866. 
Székelyhíd (Bihar) o. h. v. 1715. márcz. 

31. XXXI. 432. 
Székes-Fejérvár o. v. 1757. június 13. 

XLIV. 350. 
Szelistyc (Szebenszék) o. h. v. 1840. 

szept. 17. E. XV. 236. 
Szemere I. Répcze-Szemere. 
Szempcz (Pozsony) h. v. 1714. máj . 13. 

XXX. 318. — o. v. 1720. ápr. 22. 
XXXIII. 148. 

Szendrő (Borsod) o. v. 1703. má jus 21. 
XXVI. 314. 

Szenicze (Nyitra) o. v. 1701. júl. 28. 
XXVI.159., 1772. szept. 26. XLVIII. 380. 

31 * 
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Szent-András (Ternes) h. v. 1819. márcz. 
5. LXIV. 201. 

Szent-Anna (Arad) o. li. v. 1748. j a n . 3 . 
XLI. 32. — o. v. 1755. ápr. 14. XLIII. 
532. 

Szent-Antal (Honi) o. v. 1757. decz. 
20. XL1V. 480. 

Szent-Benedek ). Gara m-Szí. - Benedek. 
Szent-Egyház-Oláh falu (Udvarhelyszéki 

0. v. 1832. júl. 25. E. XIV. 540. 
Szent-Endre (Pest) o. h. v. 1777. jan. 

20. L. 441. 
Szent-Erzsébet (Yarasd) o. v. 1748. 

szept. 2. XLI. 157. 
Szent-Gotthárd (Vas) o. v. 1736. márcz. 

5. XXXVII. 479. — h. v. 1793. febr. 
18. LV1J. 7. 

Szent-Grót 1. Zala-Szent-Grót. 
Szent-György (Pozsony) o. v. 1800. 

decz. 12. LX. 603., 1802. júl. 16. LX. 
722. 

Szent-György (Szepes) o. h. v. 1690. 
júl. 24. XX. 453. XXI. 8. 

Szent-György (Vas) o. v. 1792. j ú l . 30. 
LVI. 144. 

Szent-György 1. Csík-, Erdő- és Sepsi 
Szent-György. 

Szent-Ilona (Zala) o. v. 1809. jún. 30. 
LXII. 1015. 

Szent-Imre 1. Görgény-Szent-Imre. 
Szent-János (Moson) o. h. v. 1811. júl. 

5. LXIII. 97. 
Szent-János (Pozsony) o. h. v. 1784. 

márcz. 6. LIII. 5. 1784. decz. 2. LIII. 
115. o. h. v. 1801. jún. 5. LX. 495. 

Szent-Kereszt 1. Bars-Szent-Kcreszt. 
Szent-Király 1. Szabad-Szent-Király. 
Szent-László (Torda) 1736. aug. 17. 

E. Vili. 559. 
Szent-Mária 1. Szabadka. 
Szent-Márton (Györ) o. v. 1796. decz. 

2. LIX. 231. 
Szent-Márton 1. Csík-, Dieso-, Hámorod-, 

Kún-, Szalk- és Túrócz-Szcnt-Márton. 
Szent-Mil iály (Vas) o. h . v . 1807. m á j . 

1. LXII. 118. 1808. márcz. 18. LXII. 
244. 

Szent-Miklós 1. Kún-, Lajta-, Liptó- és 
Nagy-Szent-Miklós. 

Szent-Pál (Kolos) o. v. 1727. június 4_ 
E. VII. S32„ 1736. febr. 24. E. VOI. 541.' 
n. v. 1742. okt. 22. E. IX. 551. 

Szent- I 'éter (Vas) o. v. 1804. n o v . 9. 

LXI. 400., 1814. decz. 9. LXIII. 662. 
Szent-Péter I. Sajó-Szt.-Péter. 
Szentes (Csongrád) o. v. 1730. decz. 

29. XXXVI. 486. 
Szepcs-Siimeg (Szepes) o. v. 1780. máj. 

19. LI. 265. 
Szerdahely (Szerdahelyszék) o. v. 1805. 

aug. 8. E. XIII. 350. 
Szered (Pozsony) h. v. 1714. máj. 13. 

XXX. 325. 
Szereda (Marosszék) h. v. 1790. decz. 

13. E. XIII. 14. 
Szerencs (Zemplén) o. v. 1756. nov. 22. 

XL1V. 266. 
Szészárma (Belső-Szolnok) h. v. 1800. 

aug. 14. E. XIII. 382. 
Sziget (Somogy) o. v. 1765. máj. 7. 

XLVII. 309., 1771. máj. 11. XLIX. 79. 
Szili (Sopron) o. v. 1793. márczius 4. 

LVII. 71. 
Szilvágy 1. Felső-Szilvágy. 
Szinye (Belső-Szolnok) o. v. 1841. decz. 

23. E. XV. 298. 
Szitás-Keresztur (Udvarhelyszék) o. v. 

1844. nov. 7. E. XV. 332. 
Szkacsány (Nyílra) o. v. 1660. jan. 15. 

XII. 493. — o. h. v. 1665. jún. 10. 
XIII.202., 1698. jún. 30. XXIV. 559. 

S/latina (Verőcze) o. v. 1808. máj . 6. 
LXII. 386. 

Szoboszló (Hajdú) o. v. 1784. máj . 8. 
LIII. 49. 

Szobotist (Nyitra) o. h. v. 1718. aug. 
18. XXXII. 101. 

Szolnok (Külső-Szolnok) o. v. 1729. jú l . 
7. XXXVI. 290. 

Szolyva (Bereg) o. v. 1800. szept. 12. 
LX. 252. 

Szombatfalva 1. Alsó-Szombat falva. 
Szomolyán (Pozsony) h. v. 1719. márcz. 

19. XXXII. 276. 
Szopor 1. Alsó-Szopor. 
Szöllös 1. Garam-Szőllös. 
Szőllös-Györök (Somogy) o. v. 1788. 

okt. 6. LÏV. 136. 
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Szöny (Komárom) o. v. 1781. aug. 17. 
LII. 99., 1791 decz. 12. LV. 10G2. 

Sztaiiisics (Bács) o. v. 1811. márcz. 8. 
LXIII. 38. 

Sz tá ra (Zemplén) o. v. 175G. má jus 4. 
XLIV. 104. 

Sztrigy-Boldogfalva (Hunyad) o. v. 
1736. aug . 17. E. VIII. 564. 

Nztupiiiku (Zágráb) o. v. 1782. jún. 14. 
LII. 158. 

Szucsán (Túrócz) o. h. v. 1690. szept. 
1. XXL 32. 

Szulia (Pozsony) o. h. v. 1809. jún. 2. 
LXII. 834. 

Szulok (Somogy) o. v. 1811. júl ius 10. 
LXI I I . 352. 

Szveti-Iirczko (S. Briccius Bozjakovina 
mellett, Zágráb) o. v. 1687. ápr. 23. 
XVI I I . 527. 

Szvidnik I. Felső-Szvidnik. 
Tállya (Zemplén) o. v. 1726. jan. 15. 

XXXV. 271. 
Tamás i (Tolna) o. v. 1800. szept. 12 

LX. 257. 
Tapolcsány 1. Kis- és Nagy-Tapolcsány. 
Tarczal (Zemplén) o. v. 1734. augusztus 

0. XXXVII. 225., 1819. okt. 29. LXIV.313 
Tata ' (Komárom) o. v. 1677. decz. 20. 

XVI. 393. 1093. jún. 8. XXIII. 32. 
Técsö (Mármaros) h. v. 1742. felír. 10. 

XXXIX. 219. — o. v. 1800. márcz. 
28. LX. 246. 

Téglás (Szabolcs) o. h. v. 1S00 márcz. 
28. LX. 375. 

Teke (Kolos) b. v. 1734. j an . 2. E. VIII. 
531. 

Telegdi llaezon (Udvarhe lyszék) o. h. v. 
1847. jún . 24. E. XV. 390. 

Tomerin (Bács) o. v. 1799. aug. 30. 
LX. 74. 

Temesvár. (Tomes) o. h. v. 1785. márcz. 
7. LUI. *171. 

Tepla I. Liptó-Tepla. 
Tepl icze (Szepes) o. h. v. 1755. szept. 

8. XLIII. 598. 
Teplicze (Trencsén) o. li. v. 1757. júl-

18. XLIV. 393. 
Tcrcsovácz (Veröcze) o. v. 1804. jan. 5. 

LXI. 173., 1818. júl. 24. LXIV. 68. 

Tisza-Dob (Szabolcs) o. v. 1730. szept. 
L XXXVI. 581. 1814. szept. 10-
LXIII. 635. 

Tisza-Füred (Heves) o. v. 1744. márcz. 
16. XXXIX. 589. 

Tisza-Lök (Szabolcs) o. v. 1784. máj . 8. 
LII. 475. 

Tiszft-UjIak(Ugocsa)o. v. 1780.decz O.jLll. 
6. — o. h. v. 1804. aug. 1. LXI. 643. 

Tiszolcz (Hont) o. v. 1678. aug. 5. XVI. 
437. o. h. v. 1780. ápr. 21. LI. 245. 

Tíz, Al- és Fei-, I. Nagy-lidszon. 
Tizenhárom város (Vas) o. v. 1741 

márcz. 20. XXXIX. 69. 
Tolna (Tolna) o. v. 1721. decz. 13. 

XXXIII. 597. 
Topánfalva (Alsó-Fehér) o. v. 1782. aug. 

14. E. XII. 217. 
Toplika (Varasd) o. v. 1774. febr. 21. 

L. 113. 
Topolovecz (Zágráb) o. v. 1811. decz. 

20. LVIII. 208. 
Topolya (Bács) o. v. 1806. jan . 7. LXI.815. 
Toponár (Somogy) o. v. 1784. márcz. 6. 

LIII. 35., 1792. aug. 2. LVI. 99. 'm 

Tornya (Csanád) o. h. v. 1785. jan. 30. 
LIII. 386. 

Tót-Próna (Túrócz) o. és h. v. 1655. 
jún. 24. XI. 362. 

Tovarnik (Szerém) o. v. 1814. szept. 2. 
LXIII. 670. 

Török-Becse 1. Uj-Bccse. 
Tövis (Alsó-Fehér) o. v. 1702. j a n . 27 

E. IV. 32. 
Trapold (Segesvárszék) o. v. 1830. júl. 

10. E. XIV. 438. 
Trencsén (Trencsén) o. v. 1716. nov. 

8. XXXI. 264., 1806. nov. 14. LXI. 982. 
Tugár 1. Losoncz-Twjár. 
Túr 1. Mező-'Air. 
Tura 1. Ó-Tura. 
Túrán (Túrócz) o. v. 1659. szept. 3. 

XII. 306. 
Tiirdossin (Árva) o. v. 1794. febr. 6. 

LVIII. 23. 
Tnrkeve (Nagy-Kúnság) o. v. 1808. aug. 

19. LXII. 468. 
Túrócz-Szeiit-Múrton o. h . v. 1688. 

febr. 24. XIX. 350. 
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Tnstya (Hunyad) o. v. 1731. szept. 27 
E. VIII. 320. 

Tűrje (Zala) o. v. 1775. ápr. 15. L. 184. 
Ugra (Kükiillö) o. v. 1803. decz. 29. 

E. XII I . 293. 
Üj -Arad o. h. v. 1783. ápr . 18. LH. 410. 
Uj-Bánya (Bars) o. v. decz. 10. X X X V I 

235. 
Uj -Becse (Torontál) h. v. 1788. aug. 4. 

LIV. 123., 1799. decz. 29. LX. 120., 
1802. jan . 2. LX. 613. 

U j -Bé l a (Szepes), o. v . l . Lipót király-
tól. XXIV. 630. 

Újfalu 1. Lajta-Újfalu. 
Ujhely 1. Kiszucza-, Sátoralja- és Vág-

Ujhely. 
Újlak (Nyitra) o. v. 1735. okt. 31. 

XXXVII. 407. 
Újlak J. Bodzás- és Tisza-Újlak. 
Uj-Pankota (Arad) h. v. 1811. okt. 25. 

LXIII. 185. — o. v. 1819. márcz. 5. 
LXIV. 198. 

Uj-Pécs (Torontál) h. v. 1812. decz. 30. 
LXIII. 465. 

Uj-Szeged (Torontál) o. h. v. 1706. 
ápr. 14. LIX. 103. 

Újvár 1. Érsek-, Maros- és Német-Ujvár. 
Ullersdorf 1. Barátfalva. 
Und (Sopron) o. v. 1738. szept. 23. 

XXXVIII. 125. 
Ungvár (Ung) o. v. 1780. m á j . 12. LI. 

255. 
Uzon (Sepsiszék) o. h. v. 1809. decz. 

23. E. XI I I . 471. 
Ürmény (Nyitra) o. v. 1698. szept. 25. 

XXIV. 502. — o. h. v. 1716. május 10. 
XXXI . 185. 

Vácz (Pest) h. v. 1761. júl. 7. XLV. 
632. 

Vadke r t (Nógrád) o. v. 1733. márcz. 9. 
XXXVII. 27. 

Vág-Besztercze (Trencsén) o. v. 1655. 
XI. 434. 

Vág-Séllye (Nyitra) o. v. 1692. márcz. 
8. XXI. 293. 1725., október 16. XXXV. 
177.— h. v. 1787. aug. 2. LIV. 53. 

Vág-Ujhely (Nyitra) o. h. v. 1712. aug. 
21. XXIX. 504. — o. v. 1815. márcz. 
10. LXIII. 684, 

Vaiszló (Baranya) o. v. 1812. szept. 18. 
LXIII. 493. 

Vajdaháza (Doboka) o. v. 1769. jún. 28. 
E. XI. 275. 

Vajda-Kamarás ( Kolos) o. v. 1729. ápr. 
12. E. VIII. 23. 

Yál (Fejér) o. v. 1782. máj . 17. LIl. 
136. 

Valpó (Verőcze) o. v. 1808. okt. 21. 
LXII. 509. 

Vályemáre (Krassó) h. v. 1819. márcz. 
5. LXIV. 204. 

Váralja (Túróez) o. h. v. 1667. aug. 15. 
XIV. 7. 

Váralja 1. Gács-, Krasznahorka- cs 
Znió-Váralja. 

Várhegy (Háromszék) o. h. v. 1772. júl. 
30. E. XI. 409. 

Vári (Bereg) o. v. 1734. m á j . 1. XXXVII. 
234. 

Varili (Trencsén) o. h. v. 1679. ápr. 7. 
XVI. 518., 1682. ápr. -16. XVII. 
260. 

Vásárhely 1. Hódmezö- és Maros-Vásár-
hely. 

Vásárát (Pozsony) o. h. v. 1752. jan. 
18. XLII. 309. 

Vasvár (Vas) o. h . v. 1807. m á j . 1. 
LXII. 118., 1808. márcz. 18. LXII. 244. 

Vázsony (Veszprém) h. v. 1815. ápr. 28. 
LXIII. 722. 

Vecse 1. Duna-Vecse. 
Vclkapolja (Bars) o. h. v. 1667. aug. 

4. XIV. 9. 
Yerbócz (Nyitra) o. h. v. 1810. júl. (i. 

LXII. 1139. 
Ycrbovecz (Körös) o. v. 1734. szept. 20. 

XXXVII. 251. 
Yerbovszko (Modrus-Fiume) o. h. v. 

1785. márcz. 14. LIII. 175. 
Vereczke (Bereg) o. v. 1735. má jus 4. 

XXXVII. 235. 
Verőcze (Verőcze) o. h. v. 1754. j ú n . 

26. XLII1. 376. 
Verpelét (Heves) o. v. 1797. márcz. 24-

LIX. 376. 
Világosvár (Arad) o. v. 1747. aug. 15. 

XL. 778. li. v. 1808. nov. 25. LXII. 
515, 
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Vi h ez 1. Al- és Fclvincz. 
Vitteiicz (Nyitra) o. v. 1712. jún. 16. 

XXIX. 129. 
Vízakna (Alsó-Fehér) o. h. v. 1796. okt. 

28. E. XIII. 128. 
Vnkovár (Szeréin) o. v. 1774. febr. 18. 

L. 112., 1776. jan. 22. L. 235. 
Zágráb város o. v. 1655. á p r . 24. XI. 276. 
Zalaszentgrót (Zala) o. v. 1721. nov. 

30. XXXIII. 418. 
Zulnt'hna (Alsó-Fehér) o. v. 1791. szept. 

21. E. XIII. 26., 1808. febr. 20. E. XIII. 
411. 

Záiu (Hunvad) o. h. v. 1808. febr. 5. 
E. XIII. 408. — h. v. Bécs. 1841. márcz. 
11. E. XV. 249. 

Zaránd (Arad) o. v. 1755. ápr. 14. 
XLIII. 532. 

Zengg o. v. 1652. febr. 23. XV. 62. 
Zcnta (Bács) o. h. v. 1751. jún. 28. 

XLI1. 70. 
Zeykfalva (Hunvad) h. v. 1742. szept. 

10. E. IX. 90. 
Zieh) falva (Torontá l ) o. h . v. 1819. 

márcz. 5. LXIV. 199. 
Zircz (Veszprém) o. v. 1780. decz. 9 

LII. 244., 1793. ápr. 11. LVII. 228. 

Zlatár (Varasd) o. v. 1659. június 25. 
XII. 231. 

Znió-Váralja (Túróez) o. b. v. 1793. 
szept. 30. LXII. 398. 

Zólyom-Lipcse (Zólyom) o. h. v. 1684. 
okt. 14. XVIII. 116. 

Zomhor (Bács) o. v. 1814. február 1. 
LXIII. 597. 

Zsámbék (Pest) o. v. 1725. jau. 6. 
XXXV. 11. 

Zsámbokrét (Túróez) o. h. v. 1694. 
szept. 7. XXIII. 393. 

Zsarnócza (Bars) o. v. 1681. július 17. 
XVII. 132. — h. v. 1814. máj . 27. 
LXIII. 607. 

Zslbó IKözép-Szolnok) h. v 1703 máiv/ 
22. E. V. 93. 

Zsidófölde (Vas) o. h. v. 1807. m á j . 1. 
LXII. 118., 1808 márcz. 18. XLII. 
244. 

Zsolna (Trencsén) o. v. 1057. máj . 19. 
XII. 6.. 1659. júl. 24. XII. 273., 1712. 
jún. 21. XXIX. 163. 

Zsombolya (Torontál) h. v. 1786. febr. 
9. LIII. 419. — o. h. v. 1794. aug. 
25. LVIU. 304. — u. v. 1802. decz. 
10. LX. 856. 



VEGYESEK. 

Komáromi vámpör a XIV. században. ') Komárom város- p i a c z és 
h i d v á m j a sz. István király adományából a b a k o n y b é l i a p á t s á g 
birtokát tette.2) Az alább tárgyalandó pörben sokszoros hivatkozás történik 
ezen adománylevélre. Hogy az ezen vámokból befolyó jövedelem tényleg 
sz. István és utóbb megerősitőleg sz. László adományából tartozott Bakonybél 
jövedelmei közé, világossá válik előttünk 1286-ban, akkor ugyanis IV. László 
király felszólítja Lodoinér esztergomi érseket, hogy, mivel a bakonybéli 
apát felmutatta előtte a nevezett szent királyok okleveleit, melyek szerint 
a k o m á r o m i p i a c z- é s v á m j ö v e d e 1 em f e 1 e3) r é s z e . őt illeti, 
tehát Komáromi Pált és Miklóst, ha másképpen nem engednek, egyházi 
büntetéssel is tiltsa el a nevezett jövedelmek lefoglalásától.4) 

Ez a vámjövedelem a piaezon űzött vásárból és a Vág folyón át-
vezető hajózásból folyt be az apátságnak.5) 

Komáromi Pál mester (magister Paulus de Kamaron) Komárom vár 
ura különben még egyéb galibát is okozott. O ugyanis 1305-ben a tőle 
épített és sz. Mária tiszteletére szentelt komáromi dominikánus zárdának 

') Töredék a szerzőnek „A bakonybéli apátság története" cz. munkában levő 
müvének I. kötetéből. 

2) A megtámadott hitelű 1037-i okl.-ben ez van : Que autem dotem contuli (m. s. 
Mamisii) propriis volui vocabulis exprimere, videlicet tributa . . . de portu et fori in 
Comarin. IV. Béla és Károly Róbert átiratában a pannonhalmi rendi levéltárban. C. 
14. A. — Fejér VII, 3. 462. 

3) Tiszt, munkatársunk itt téved, mert a piacz- és vámjövedelemnek nem a fele, 
hanem ennél több, t. i. két része illette az apátságot. Az idézett oklevél is ezt 
mondja, de cz következik a dolog történetéből is. A XI—XIII. században ugyanis 
minden vármegye mindenféle jövedelméből két rész mindig a királyt, egy rész pedig 
a megye ispánját illette. Szent István király tehát itt a maga két részét adományozta 
oda a bakonybéli apátságnak. A harmadik rész tehát természetesen továbbra is 
Komárom várához tartozó maradt és ezt, — mint alább látni fogjuk — mindig az húzta, 
aki a komáromi várat bírta, akár mint főispán, akár mint magán földesúr. 

Tagányi K. 
4) Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban, C. 55, L. Wenzel, IV, 284. 1. 
®) Érdekes, hogy a bosszú pörösködésben nem emiitik. 1373-ban olvassuk : 

tributum dicti fori iuxta et super fluvium Vag . . . . Pannonhalmi r. Itár C. 49, 0:i. 
fi) Gyulai Rudolf, csak 1316-tól (Anjoukori Okmt. I, 399. 1.) tudja említeni. 

Magyar Sion, 1897, 275. 1, 
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adta a V á g ó n és D u n á n E s z t e r g o m b a , illetve B u d á r a, tehát 
nem Komáromba szállított h a 1 a k után járó jövedelmet, lettének légyen 
ezek a halak akár a hajókban, akár a melléjük kötött úgynevezett bárkák-
ban, ugy a rendes vásár nap (kedd) alkalmával, mint egyéb napokon. 
Egy-egy ilyen bárkától 12 dénárt és 2 halat szoktak adni. Föntartotta 
azonban magának és Komárom vára szükségletére : a v i z á k után be-
folyó jövedelmet és mindazon n a g y o b b h a l a k után járót, a melyeket 
k o c s i n szoktak szállítani és azt, a melyet a h a l k e r e s k e d é s s e l s 
b e s ó z ás s a l f o g l a l k o z ó n é m e t e k , a kiket magyarul t ö m 1 e t ő-
s ö k n e k hivtak, szoktak fizetni. ') 

Ebből az adományozásból utóbb hosszas pör támadt.2) Kezdetben 
ugyan, mert Leo béli apát 1316-ban tiltakozott Pál mester adománya miatt, 
ki a III. Endre halálát követő zavarokban tett foglalásával formált ily 
adományjogot, mig előbb maguknak a komáromiaknak vallomása szerint 
minden ilyes jog a bakonybéli apáté volt3) csak csöndben mozog a viszály. 
Utóbb azonban, mikor Danes lesz a komáromi főispán és Komárom vár 
ura, kitör a viszály, mely kettős irányban, magával Danes ispánnal ós 
családjával, majd a dominikánusokkal szemben is hosszú pörre vezetett. 
A kezdet aczivódásra Danes ispántól indult ki, a ki miatt 1341. nov. 5-én 
Miklós béli apát, a komáromi és győri nemességnek Győr mellett tartott 
gyűlésén Drugeth Vilmos nádor előtt tiltakozni kénytelen, hogy az ő bir-
tokát tevő komáromi hid- és piaezvámot lefoglalta. 

Elég huzva-halogatva ment az ügy,4) mert csak a következő második 
év, 1343. május közepén tudtak annyira jutni, hogy megtörténik a döntés, 
mely alkalommal Miklós apát, IV. Béla átiratában sz. Istvánnak adomány-
levelét mutatta föl, melyben megvolt, hogy a komáromi hid- és piaezvám 
a béli apátságé. Igen ám, de Danes mester, a komáromi főispán erre Károly 
Róbert királynak adománylevelét mutatta föl, melyben ez Árvavára ós 
vidékeért cserében C s á k t o r n y á t és S z t r i g ó t adományozta neki, 

') E nagyérdekü rendelkezéseknek eredeti szövege ez : „tributum piscium in 
tolo, super aqua Wag h [et Danubii, versus Stirigoninm vel Budam deseendentium, 
sive intra naves, sive jux ta eas in fiscellis seu instrumentis, quod proprie barcas 
vocarunt, tarn die fori, quam aliis diebus aut horis, quoeunque portarentur, a quibus 
singuli duodecium denarii a primis temporibus exigi et dari consuevissent pro tributo 
et singuli duo pisces et etiam de aliis piscibus, aquibus minus recipi dobere, dedisset» 
donasset et contulisset . . . . prêter usoncs aut pisces, qui ponerentur ad currum 
et in curru transferrer)tur et etiam prêter pisciferos Teutonicos, qui Tcmletesek appel-
larcntur, pisces ententes et salsantes, quorum tributa pro ipso et pro usu ac susten-
tatione castri sui et suorum reseruasset et pariter retinuisset, sicut alia tributa sua 
altiora et majora" stb. 

-') Magukkal a dominikauusokkal is, de lefolyását nem ismerjük. 
3) Eredetije a pannonhalmi rendi Itárban C. 50, lì. Az oklevélben levő 130(>-os 

dátum iráshiba lesz 1316 helyett. — Közli Anjoukori Oknrt. 1,399. I. 
4) 1342. jan. 8.-ára már a „pereniptorio responsioni«" határnapját tűzlek ki, 

de ezután is ismételt elhalasztások történtek. 
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majd meg*, mikor ezeket Danes mester visszaadta, K o m á r o m v á r á t 
adta neki a király a hozzátartozó földekkel, vámokkal, mindennemű jöve-
delmekkel együtt, de „salvo iure alieno", vagyis mások jogának épségben 
tartásával. Miklós apát mindjárt belé is kapaszkodott e záradékba s azzal 
erősködött, hogy a király nem mások, hanem csak a maga jogait engedte 
át ama cserében, mig másokét épségben hagyni rendelte. 

A bíróság hasonlóan erre az álláspontra helyezkedett s a piacz- és 
hidvámjövedelenmek szt. István adományából a bakonybéli apátságot illető 
k é t r é s z é t Miklós apátnak Ítélte. ') 

A továbbiakban a felek privát egyezségére volt hagyva, miképpen 
egyeznek meg a jövedelemre. Ezt 1343. nov. 25.-én a pannonhalmi konvent 
előtt végezték el. Mivel, ugy mondta az apát, neki bajos volna a h a j ó -
z á s i ' a, uj h a j ó k a t szereznie, azért a jövőben Danes mester gondoskodik 
h a j ó k r ó 1 és j a v i t á s u k r ó 1, a jövedelmeket pedig embereik közösen 
kezeljék s azután megosztják. Saját szükségletére mind a két fél szabadon 
használhatja a hajókat, de úgy, hogy azt messzire ne vihessék, hogy az 
időközben átkelni készülőknek sokat kelljen várniok, nehogy igy a vám-
jövedelemben is csökkenés álljon be. 2) 

Danes mesterrel, ugy látszik nem is volt többé baj, de lett a fiával. 
Erre vall a zalavári konventnek 1346-i jelentése, melyben tudatja, hogy 
Gyimolthi Bálint királyi emberrel Gábriel szerzetes-paptársukat kiküldvén, 
ezek jún. 11.-én Ó - K o m á r o m n á l Miklóst, Danes mester fiát, júl. 1-ére 
a nádor elé idézték3) 

Hogy végződött az ügy, a rendelkezésünkre álló okiratok nem vilá-
gítják meg. Hogy azonban a két fél túlságos békességben a jövőben sem 
volt, azt az előzményeken kivid föl engedi tételeznünk az a körülmény, 
hogy Miklós apát pár évvel utóbb jobbnak látta a vámokat bérbe adni. 
1319. márcz. 29-én Miklós esztergomi prépost és királyi kanczellár előtt 
Danes fia Miklóssal olyan szerződésre lép, hogy a komáromi vámból be-
folyó mindennemű jövedelmét átengedi Miklós mesternek egy évre 8 bécsi 
márkáért, márkáját 10 pensával számítva és egy jó v i z á é r t márcz. 22.-től 
kezdve, mely összegnek a felét Miklós mester már megadta, a másik rész 
felét júl. 1.-én, a hátramaradó két márkát és v i z á t pedig Mindenszentek 
nyolczadján tartozzék megfizetni. Ha pedig mindezt elmulasztaná akár-
melyik terminuson, akkor kétannyit tartozzék fizetni.4) 

') Eredetije a pannonli. r. ltárban C. 55, F. Érdekes záradéka nélkül közli 
Anjouk. Okm. IV, 338. I. A záradék szerint nem lévén ott a nádor nagy pecsétje, a 
kiesinynyel erositi meg s majd, ha elviszik, „megjaví t ja" a nagygyal. Ekkor rajzolták 
volna, ugy látszik, belé az initiális N-t is, melynek most csak a helye van meg. 

'2) Hártyára irt eredetije a pannonhalmi konvent pecsétjének gyér maradvá-
nyával a pannonhalmi r. ltárban, C. 55, E. 

3) Papírra irt eredetije, hátán S. Conventus Sti Adriani De Zala, a pannon-
halmi r. Itban, C. 55, G. 

4) Hártyára irt eredetije töredékes pecséttel a hátán a pannonh. r, ltárban 
C. 55, H. 
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Időközben azonban a csak felületes megoldást nyert pfírlekedés, mely 
a domikánusokkal szemben már egyszer felmerült, újra és erősebben fel" 
szilire került. 

1360. okt. 6-án Pál apát Bebek István országbíró előtt panaszt tett, ') 
hogy őt László, a Domonkos-rend komáromi perjele, a piaczvám jövedel-
mének élvezésében megakadályozza. O már febr. 23.-án felszólította a perjelt 
és a domonkosokat. Kisécsi Domonkos, a király embere s Miklós pap a 
pannonhalmi konvent megbízottjával, adják okát, micsoda joguk van a 
foglaláshoz, de akkor semmit sem feleltek, tehát szóljanak itt. János domini-
kánus szerzetes erre azt felelte, hogy nekik vannak ugyan jogukat erősen 
megbizonyító okleveleik, de ezeket most nem terjesztheti elő, hanem ujabb 
terminust kér. Az országbíró erre a következő évjanuárl3-át tűzte Visegrádon 
a pör végső eldöntésére. 

A bakonybéli apát is személyesen jelent meg s László perjel is. Pál 
apát Károly Róbertnek és IV. Bélának sz. István adományát átiró privile-
gialisával s Drugeth Vilmos föntebb tárgyalt 1343-i Ítéletével lépett a 
küzdelembe, kinek ellenében László perjel három iratot állított szembe. Az 
egyik Komáromi Pál mesternek már említett 1305-i adománylevele, a másik 
Danes mesteré (magistri Donch comitis de Zolyo) 1332. jún. 24.-érűl keltezve, 
melynek tartalmát (ugy látszik nem lehetett fontos, mert az itéletlevél nem 
igen reflectál rá)2) nem ismerjük, a harmadik pedig Nagy Lajos királynak 
Budán 1347. febr. 1.-én kiállított okirata, melylyel Komáromi Pál mester 
adománylevelét szórói-szóra átirja s megerősíti. 

A bíróság Pál apát bizonyítékaiból teljesen bizonyosnak látván, hogy 
a liid- és piaczvám két része az övé, míg László perjel irataiból csak az 
következik, hogy a Vágón és Dunán lefelé, Esztergomnak, Budának szállí-
tott halakra eső vám a dominicanus kolostoré, hid-vagy piaczvámról pedig 
szó sincs bennük, tehát ezen jövedelmeknek az apátságot illető részeit is a 
maguk egészében Pál apátnak itéli,3) ki azután márcz. 16.-án, egy keddi 
vásárnapon jogaiba ünnepélyesen be is vezettette magát.4) 

Mialatt a Visegrádon 1367. jan. 27.-én meghozott ítélettel az egyik 
pör befejezést nyer, azalatt már másik támad Danes mester örököseivel) 
családjával. 

4) Papírra irt eredetije, hálán kerek pecsét csekély maradványával u. o. signa-
tu rá j a C. 49. N. A pör kezdetben Kont Miklós nádor előtt folyt, ki előtt 1366. aug. 
1-én kellett volna László priornak megjelenni, de nem jött, mig Pál apát 25 napig 
állt törvényben ellenében a nádor előtt. Pannonhalmi r. It. Signaturája C, 55, Aa. 
Természetes, hogy nem jelentek meg, mert még szept.-ben is azt irják róluk : Prior 
el conventus . . . ord. s. Dominici . . . tam speciali . . . die . . . fori . . quam per totani 
septimanam tributum de piseibus . . . . vendi consuetis roeiperent et tenerent. L. az 
alábbi, Donchokkal való pörnél idézett 1306. szept.-i oklevelet. 

3) Csak egy helyen emliti „ex continentiis litterarum magistrornm l'etri el Donch", 
mi arra vall, hogy Donch mester is megerősítette vagy átírta ezt az adománylevelet. 

3) Az érdekes oklevél a pannonhalmi levéltárban C. 55. On. jelzet alatt vau meg-
4) Szakadozott eredetije a pannonhalmi rendi ltárban. Signaturája C. 60, X. 
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Danes mesterrel Miklós apát, mint szó volt róla, 1343-ban szerző-
déses viszonyba lépett, melyet 1349-ben fiával, Miklóssal is jónak látott 
megtenni. 

Utóbb azonban, nem tudni miért, jobbnak látta a bérletet nem hagyni 
meg a családnál, mert Miklós fiának, Péternek már nem adja többé bérbe 
jövedelmeit. Ám ez Pétert fölboszantotta és, mint a kiküldött királyi ember 
Zirczy Lóránt és a pannonhalmi convent embere, András alsóki (a mai 
Gy.-Szent-Márton) plébános 13t36. júl. 2,-án jelentik, azzal felelt, hogy a 
piaezra jövő k e r e s k e d ô k e t jogtalan és szokatlan fizetségekkel zaklatta, ') 
a mivel persze, a béli apát kárára, a komáromi piacz látogatásától elzavarta 
őket. Augusztusban meg már uj panasz jutott ellene a király fülébe. Azt 
tette, hogy a béli apátnak csakis abban az időben engedett vámot szedni, 
mig a kereskedők áruikat a piaezra vitték, illetve onnan elszállították, a nap 
többi részén át pedig magának szedte a vámot (in descensibus et hospitiis 
i'orizantium) a vásárosok szállásain. Azt is híresztelték róla, hogy a h a l -
v á s á r t e r e t az ő hatalmában levő helyre készül áttenni s a vásár napját 
is meg akarja változtatni ; de lia akarta is, meg nem tette ; legalább a vizs-
gálat ez utóbbi vádakat nem találta valóknak.2) 

De az előbbi is elég baj volt az apátnak arra, hogy Pétert az 
országbíró előtt pörbe fogja. Azonban a bíráknak, az ország báróinak, ugy 
látszik, fontosabb volt az otthon, birtokaikon folyó munka, mint az ítélkezés, 
mert egymásután három uj terminust kellett Bebek István országbírónak 
kitűznie. Már augusztus elsejére is másodszor voltak megidézve a felek,8) 
de az urak meg nem jelenvén, ismét október 6.-át tiizi ki,4) végre pedig' a 
következő óv január 13-ára teszi a tárgyalást.5) Azonban Péter még ezzel 
sem érte be, mert ő meg erre a negyedik terminusra sem jelent meg. 

A következő, 1368. évben ujabb vizsgálat alá kerül az ügy s ekkor 
már nemcsak Pétert, hanem édes anyját, Miklósnak meghagyatott özvegyét 
is, mint szokták mondani, pörbe fogják. Az volt ellenük a panasz, hogy febr. 
2.-ától kezdve teljesen lefoglalták a jövedelmeket. Persze, hogy elég könnyen 
megtehették, mert ekkor az ő, bizonyos Péter nevü j o b b á g y u k bérelte 
az apáttól, ezt azután teljesen megakadályozhatták a jövedelem beszedésé-
ben. Ugy mondták, hogy azt akarták volna ezzek elérni, hogy az apát 
ne adja bérbe a vámjövedelmeket, hanem a maga emberével szedesse be-
Pedig lui ebbe az apát belemernie, igy jelenti Fenyőfői Lukács fia János, 
a király embere és Tamás mesterdeák, a pannonhalmi convent embere, 
akkor többe kerülne neki a vámos tartása, mint a mennyit az egész jövede-
lem ér. 

Bizonyára arra számítottak, hogy az apát megunja az örökös huza-

') Papirra irt eredetije u. o. Signaturája C. 55, Bb. 
-) U. o. Signaturája C. 52, Cc. 
a) U. o, Signaturája C. 55, Dd. Első idézésnap máj . 8, 
4) U. o. C. 50, 11. 
'«) U. u. C. 55, Cc. 
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Első gazdasági iskolánk. (Érdekes helyszíni adatok a s z e m p c z i 
gazdasági kollégiumról, a folyóiratunk idei évf. 199—204. lapjához ; a 
Gazdatisztek Lapja czímű mellékletben.) — Di'. 0 s a y L. Az állami ménes-
birtokok története. — C s e l k ó I. Hasas muraközi kanczák etetése. — 
Szimmentáli tinók és magyar gőbölyök hízótakarmánya. — C s e r h á t i S. 
Fekete ugar. — C s i k ó s M. vázlatok Szeged mezőgazdasági viszonyairól. 
(A 70—71. szám melléklete.) — Régmúlt, mnlt, jelen ós jövő. ( A Gazda-
tisztek Lapja czímű mellékletben.) — D i ó s s y I. Rétjeink növényzetének 
megjavításáról. — F e j é r V. Miért van kevés válogatott dohányunk. — 
F ö 1 d e s J. A nemzetiségek mint közgazdaságunk tényezői. — H e n s c h A. 
Kaszálás és betakarítás költségei. — Kultúrnövényeink elfajzása. — 
Mi tartozik a „takarmány" gyűjtő fogalma alá. — J a b l o n o w s k i J. A 
szőlő hanyatlásának egy különös okáról. (A 70- 71. szám melléklete.) — 
J a t t k a F. A szénakészítésről, különös tekintettel a lobrokon való szárí-
tásra. I. II. — J e s z e n s z k y P. Tej értékesítési viszonyaink. (A Tej-
gazdaság czímű mellékben.) — K e r p e l y K. Tornai kazalba rakott réti 
széna. Rizstermelés. — Seprőezirokternielés. — A csicsóka termesz-
téséről. — K i s s M. Allami lótenyészintézetek leírása. K o s i n s z k y V . 
A gyümölcsértékesítés bajai. — K o v á c s A. Méhészet. - K o v á c s y B . 
Törekedjünk értékesebb állatok tenyésztésére. — Az igázás befolyása a 
tehenek tejelő képességére és a tej minőségére. — K r e n e d i t s F. À 
tulok. (A Tejgazdaság czímű mellékletben.) K u b i n y i Zs. Házi és 
mezőgazdasági iparok. — E i n h a r t G y. A gabonarozsda tanulmányo-
zása. L i n t n e r S. Allatkiviteliink bajai. — M a n d e w i l l e F. Tinó-
nevelés. — M e r é n y i E. A pénzes és részes munkásokról. — Mezey Gy. 
A buzatő gombája Somogyban. — A növények öntözésének elmélete. 
— M i h ó k S. A zsombolyázásról. — A pénzes és részes munkásokról. 
— M o n o s t o r i K. Erdélyi ökrök beszerzési forrása. —Magyar marha-e 
vagy szimmentáli? — Az állattenyésztés „öreg hibáinak" egyike. — A 
hízóba fogandó marha kora. — Melyik l'aita tehén ad legtöbb tejet? 
M u r a k ö z y E. Halászat. — N o v o s z e 1 J. A Tiszavidék házi ipara. — 
P á t e r B. Rétjeink növényzetének megjavításáról. — Sónövényeink. 
R ö s z l e r K. Valamit a magyar tyúkról. (A Baromfiak ozímű mellék-
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bitben.) S c h r e c k e r J. Erdélyi magyar-fajta marha elsatnyulása. —» 
Hogyan lehetne a magyar-erdélyi szarvasmarha elsatnyulását megakadá-
lyozni. — S c h uh m a y e r M. Máramaros vármegye baromfitenyészté-
séről. (A Baromfiak czímű mellékletben.) — S i e r b á n J. Állami telepítés 
és parczellázás vagy magántelepítés és parczellázás. — S z a l a y J. A 
baromfitenyésztésről. (A Baromfiak czímű mellékletben.) — S z i l á r d 1. 
A hajdina. — S z i 1 a s s y Z. Tanyabérleti gazdasági politika. — S z o k o-
l a y K. Bosnyák mezőgazdasági politika. — S z t a n k o v i e s J. Gróf 
Majláth József perbenyiki magyar gulyája. (A 70—71. szám melléklete.) 

U g r o n Z. A búzatermelés jövedelmezősége. — W/i 1 íi n g N. Mangalicza 
teuyészsertések beszerzési forrása. — Z a l k a Zs. A borkészítésnél nyert 
melléktermények értékesítéséről. I—V. — Gr . Z s e l é n s k i R. Az adó-
reform. — Irodalom„ 1) r. G a á l J. A nemzetgazdaságtan rendszere. 
Ismerteti H e n s c h Á. — W i e n e r M. Az újlaki uradalom üzleti beren-
dezése. — M i l l i o f f e r S. A régi Egyptom mezőgazdasága. Ismerteti: 
H e n s c h Á. 

AZ „AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ"" f. é. szeptember-deczemberi füze-
teinek gazd. tört. érdekű közleményei: K ú n o s I. Keleti eredetű kultur-
szavainkról. — Dr. G y ő r y T. Morbus hungaricus ; a XVI. században 
Magyarországon föllépett és hírhedtté vált tífuszszerű járványról. 

AZ „ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ" f. é. 3 . -5 . füzeteiben gazd. 
tört. érdeküek : M i h a l i k J . A bor hatásainak allegóriái régi ötvösmű-
veken. — Régi magyar ötvösművek Abauj-Torna vármegyében. — Magyar 
sodronyzománezos művek külföldi múzeumokban. — Irodalom. D i v a 1 d K. 
A felsőmagyarországi renaissance építészet. Ismerteti dr . E b e r L, 
Különfélék. L i p c s e y J. Az urvölgyi bányászjelvényekről. 

AZ „ERDÉLYI MÚZEUM" f. é. 7 . -10. füzeteinek gazd.-tört. érdekű 
közleményei : Dr . S e li e s t y é n G y. Az avar-székely kapcsolat pere I. II. 
— Dr. W e r t n e r M. Zuodos= = szavatos ; e fontos jogi műszónak legrégibb 
adatáról, melyet külömben H a j n i k az ő perjogában tüzetesen megmagya-
ráz. — D r. S z á cl e c z k y L. Régi erdélyi lakodalmakról. Irodalmi Szemle. 
Dr. K á r o l y i Á. Magyar országgyűlési emlékek XI. kötet. 1605—6. — 
Különfélék. Apaffy-emlékek az erdélyi múzeum-egylet régiségtárában. — 
S z. L. Szász műkincsek a párisi kiállításon. B. K. Brandenburgi Katalin 
dísz-szoknyája. 
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vouât s nekik arlja a bérletet. Egyelőre azonban számításuk hem vált be, 
mert az apát az említett kiküldöttek utján, kik O-Koináromuál találkoztak 
az özvegygyei és Péterrel, máj. l.-ére törvénybe idéztette őket. ') 

Az országbíró előtt azonban csak Pál apát, a vádló jelent meg, ki 
30 napig várakozott, hogy ellenfelei jöjjenek.2) Végre maga Nagy Lajos 
király adott ki Visegrádon, jún. 8.-án rendeletet, hogy az euditetteket a 
pannonhalmi convent elébe idézze. Ez Fenyőfői dánossal s Jakab nyalkai 
plébánossal júl. 18.-án eleget is tett a parancsnak s aug. l.-re megidézte 
a feleket.3) 

Mire azonban tárgyalás alá kerülhetett volna a soká huzott-halasztott 
pör, akkorra a felek már egymás közt megegyezésre jutottak. Midőn 1368. 
aug. 26.-án Bebek István országbíró előtt Pál apát és a vádlottak kép-
viselője, a hősi Gergely diák megjelentek, az egyezséglevél kiállítása volt, 
a föladat. 

Miklós özvegye és lia Péter lemondottak minden képzelt igényükről 
s a komáromi alispán és szolgabirák előtt szept. 29.-én fizetendő 4 súlyos 
márkáért bérbevették az apát vám-jövedelmeit. A mult azonban óvatossá 
tette az apátot, mert a szerződésben azt is fölvétette, hogy, lia az év le-
forgása után jobbnak látná, hogy mással szerződjék, ezt szabadon meg-
lehesse, viszont az emiitettek ne okvetetlenkedjenek, hanem szabadon és 
minden nehézség nélkül bocsássák vissza a bérelt jövedelmet.4) 

Sörös Pongrácg. 

Magyar réz elkobzása a Keleti-tengeren 1511-ben. A Hanse-Recesse n e m r é g 
megjelent kötetében (3. Abth. fi. Band 1899) van egy-két levél, mely ben-
nünket is érdekel. A lübeckiek az 1511-diki dán háború idején elfogtak volt 
egy hollandi hajót, melyben egyéb rakományon kivid magyar réz is volt, 
Fugger Jakabnak és Thnrzó Györgynek tulajdona mely a magyar bánya-
városokból Danzig on át Hollandia felé volt útban. 

A danzigiak ez erőszakoskodás ellen óvást tettek, a lengyel király 
szintén szót emelt Thnrzó György érdekében, ez utóbbi pedig' és sógora, 
Fugger Jakab Miksa császárhoz fordultak pártfogásért, ki keményen reá 
parancsolt a liibeokiekre, hogy az erőszakkal elvett rezet és egyéb jószágot 
jogszerű tulajdonosaiknak visszaszolgáltassák, mert ellenkező esetben ő 
(a császár) a birodalmában bárhol található lübecki illetőségű egyéneket 
elfogatja és vagyonukat elkoboztatja. 

A jelen gyűjteményben nincs több irat, mely az ügy további fejlő-
désére világot vetne, de a kiadó Dietrich Schäfer véleménye szerint, a, 
lübeckiek valószínűleg meghunyászkodtak és visszaszolgáltatták a rezet 

') 1'apirra irt eredetije, hátán a pannonhalmi convent ép pecsétjével a pannon-
halmi r. ltárban. Signaturája C. 51, Sa. 

2) Eredetije u. o. C. 55, K k. 
») Eredetije u. o. C. 55, Nn. 
4) Papirra irt eredetije u. o. Hátán csak a pecsét bonyomata s csekély ma-

radványa látható. Signaturája C. 50, C. 
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és egyél) lefoglalt portékát. ') E véleményét egy követi utasításra alapítja, 
mely egy burgundi tanácsúr, névszerint Magister Johan Suchet számára 
készült, de a követség úgy látszik, dugába dőlt. Kropf Lajos. 

Marhakivitelünk Milanóba 1715-ben. A spanyol örökösödési háború 
lezajlása után a német birodalomban nagy volt a hiány a marhában. 
A birodalmi városok, főleg A u g s b u r g, N ii r 11 h e r g és S t u 11 g a r t 
egymásután folyamodnak, hogy m a g y a r m a r h á t és b i r k á t hajt-
hassanak ki hazánkból, még pedig vámmentesen. Bár a magyar kamara 
ellenezte, a király mégis megengedte nekik. Marha dolgában különben 
Olaszország is rosszul állott. Itt még hozzá kiütött a, m a r h a v é s z is, mely 
minden állatot elpusztított. A hiány pótlására az olaszok is Magyarországra 
vetették magukat. 1715-ben aug. 23-án a M o l l i n a r i v a l kötött szer-
ződés (Hoffinanz 14021. l'asc. 1715. aug. 23.) értelmében egyszerre 12,000 
marhát hajtottak ki hazánkból „a u f s c h l a g f r e i" Milánóba. Dr. T. S. 

Az első gesztenyefák Bécsben. J e a n T r e h e t , a hires kertész-
mérnök 1713-ban gesztenyefákat szállított és ültetett a bécsi A u g a r t e îi-ba. 
Az akkor még ritka fákért 208 frtot kapott. Dr. T. S. 

') Pech A. Alsómagyarország bányamívelésének tör ténete I. köt. 92. lapjárt 
szintén tud erről az esetről, még pedig a Fridrich Dohel által közölt Fuggerféle 
számadások után. Sőt ezekből azt is megtudjuk, hogy az illető hajún 3600 mázsa rezet 
koboztak el, és daczára a Thurzók és Fuggerek hatalmas összeköttetéseinek, hosszas 
tárgyalások és 6654 forintra rugó költség után, a réznek mégis csak egy, habár 
nagyobb részét kapták vissza. 

Tagtínyi K. 
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