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IN andorfej érvárnak elveszése, melyet 1521. augustus 
29-én (tehát ugyanazon nap, melyen öt esztendővel később a 
mohácsi csata történt) árulás által foglaltak el a törökök, nem 
csak Magyarországra, de az összes keresztyénségre nézve 
többé nem pótolható, súlyos csapás volt. Mindjárt akkor mu-
tatkozott , hogy a keresztyénség ezen csaknem egy századig 
a magyar nemzet legdicsőbb hőseitől roppant áldozattal és 
számos vitéz bajnok vérontásával oltalmazott védfalának el-
esése útat nyit a töröknek közvetlenül hazánk szivébe, köz-
vetve pedig a többi keresztyén országokba is ; és hogy annál 
nagyobb veszteséget a tatárjárás óta a magyar nemzet, sőt az 
egész keresztyén világ aligha tapasztalt. Ámbár teliát Euró-
pának akkori conjuncturái közt nem igen volt remény, hogy 
a nagyon elgyöngült és a többi keresztyén hatalmasságoktól 
magokra hagyott magyarok Nandorfej érvárt a hatalmas pa-
dissah ellen sokáig sikerrel tarthassák; az áruló várparancs-
nokok még is igazság szerint az ország törvényei által kimon-
dott büntetésnek egész súlyát érdemelték. 

Jelen közleményemnek tárgya főkép történeti szempont-
ból a Hedervári Ferencre büntetésül kimondott jószágvesztés-
nek részletes felvilágosítása lévén, elég legyen a situatio ál-
talános megismertetése végett röviden megjegyeznem, hogy 
a bűnös leginkább három volt: Hedervári Ferenc, Enyingi 
Török Bálint és Clndai More Mihály. Ezek közöl az első kettő 
gyáván hagyta oda állomását, és a várból megszökött; a har-
madik pedig, kit Hedervári helyetteséül rendelt volt, titkosan 
a törökkel egyezkedvén, Nandorf ej érvárt annak kezére ját-
szotta. S itt meg kell ütköznünk abban , mi csekély erély volt 
Török Bálint és Hedervári Ferenc büntetésében kifejtve. Mert 
ámbár az 1521 : 65. és 66. s az 1523 : 59. tc. Nandorfejérvár és 
Szab ács elvesztésében bűnösökre kimondta a büntetést, s ám-
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4 WENZEL GUSZ TÁV. 

bár ennek folytán kezdetben mind Török Bálintra, mind He-
dervári Ferencre, kik bíráik elöl elillantak, a jószágvesztés 
volt elhatározva: még is Török Bálint, mint látszik, Mária ki-
rályné közbenjárására később megkegyelmeztetett , Heder-
várinak pedig még az 1525 : 34. által , tehát még akkor is, 
midőn a bírói ítélet már ki volt ellene mondva, alkalom volt 
nyújtva, mikép az irányában emelt vádak ellen magát védel-
mezhesse. Tehát nem ok nélkül figyelmeztet Kovachich Márton 
György: „ Tanta reflexió tunc fűitsplendoris natalium!"2) 

De bármint legyenek ezek, itt kizárólag csak Heder-
vári Ferenc sorsával és az annak jószágairól folyt perrel lé-
vén dolgunk, vizsgálataim kiindulási pontjául Istvánfi Miklós 
tudósítását veszem, mely szerint „Franciscus (Hedervarius) 
in exilio periit;" és H. Lajos király „bona Hedervariana Paulo 
Baquitio (értetik Bakics Pál) ; postquam sub idem tempus a 
Turcis ad Ungaros transfugisset, dono dedit" 3). És Heder-
vári Ferenc későbbi életviszonyai és sorsa csakugyan mind-
eddig még kielégítőleg tudva nincsenek. A birtokát képző jó-
szágokra nézve egyébiránt, Istvánfi tudósítását már Wagner 
Károly csak némi módosítással írta által 4). Ugy hiszem, az 
alább közlött itéletlevél ezen kérdést nem kevésbbé köztör-
téneti , mint jogtörténeti szempontból fel fogja a törvénykezési 
tárgyalások részletes közlése által tökéletesen világosítani. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy Hedervári Ferenc 
azon jószágait, melyeket H. Lajos király Bakics Pálnak ado-
mányozott , s melyekre az említett itéletlevél nem is vonatko-
zik , annak többi birtokától, mely t. i. ezen utóbbinak volt 
tárgya, megkülönböztetem. 

*) „Valentinus (Török) , quod juventae vitio potius , et malorum ho-
minum pravis consiiiis , quam sponte deliquisset , ducta etiam in con-
jugem ex Reginae aula Marci Pemphiligeri filia , in gratiam receptus 
fűit." Istvánfi VII. k. (Kölni kiad. 1724. 63. 1.) V. ö. Szerémi Ggyörgy, 
Epistola de perdicione Regni Hungarorum , a magyar akadémia által 
k iadot t Monumenta Hungarica II. osztálya vagy is az írók I. kütete'-
ben 99. 1. 

2) Astraea I. köt. 433. 1. 
3) VII . k. id. kiad. 63. 1. 
4) Collectanea genealogico-historica 111. Hungáriáé familiarum, quae 

jam inter icderunt , Decas I, Posonii stb. 1802. 89. 1. 
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Az elsőkre nézve Czech János már az 1829-ki Tudomá-
nyos Ggyüjteményben (XII. köt. 17. 1.) hitelesen értesített. 
Helyén van, hogy a mit ő csak röviden érintett, a király 
1526-ban julius 18-ki adománylevelének szöveg szerinti köz-
lése által kellő világosságba helyezzem. Az adománylevél kö-
vetkező : 

„Nos Ludovicus Dei gracia Rex Hungar ie et Bohemie etc memorie 
commendamus tenore presencium significantes quibus expedit univer-
sis : Quod cum fidelis noster magnificus ac strenuus Paulus B a k y t h 
et ante quoque, cum adhuc in Turcia esse t , nobis et Sacrae hu jus Re-
gni nostri Corone fideliter servierit, et postea spreta detestabili illa 
secta et tyrannide Imperatoris Turcorum, posthabitis eciam bonis suis, 
que non pauca ibidem kabuit , sese in fidem ac tutelam nostram una 
cum fratribus, uxore et liberis suis contuli t , volentes spectatum ipsius 
erga nes et hoc Regnum nostram fidelitatem et servicia condignis, 
quantum nunc a nobis fieri potest Eegie munificencie donis remu-
ne ra r i , quo deinceps quoque eo alacrius fervenciusque nobis et eidem 
Regno nostro contra bostes, et sanctß fidei crudelisslmos servire pos-
s i t , et alii quoque hujus exemplo ad fideliter seruiendum et preclare 
facinora obeunda pro Sacra Corona nostra exci tentur , totale Castrum 
et oppidum nostrum Salmaar vocatum cum pertinenciis universis, 
quod fidelis noster magnificus Alexius Thurzo de Bettlenfalva Tauer-
nicorum nostrorum magister et thesaurarius noster nobis sponte ces-
s i t ; item curiam nostram Horchsy similiter cum Omnibus pertinenciis 
in Pil is iensi ; preterea oppidum nostrum Banhida cum thelonio ibi-
dem exigi solito in Comaromiensi; insuper totalem porcionem posses-
sionem Etheiven cum thelonio Asvan i , L ipo t f a lva , R e m e t e , Damo 
(?) cum v a d o , (Raro), Dunaszeg , Sz ige th , Ol thave , két Medve et 
Pilocs (?) vocatas (ornnino) in Comitatu Jauriensi exintentes et babi-
t a s , que alias magnifici Francisci de Hederwara f u e r u n t , sed per 
notam infidelitatis, qua idem ob amissam arcem nostram Nandoral-
bensem judicialiter fui t condemnatus, juxta antiquam etk approbatam 
dicti Regni nostri Hungarie consuetudinem atque legem ad nos et 
Sacram Coronam nostram rite et legitime devoluta ex i s tun t , simul 
cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibusl ibet , puta vadis, 
teloniis ac terris arabilibus cultis et incultis , agris , pratis , pascuis, 
campis , foenetis , silvis, nemoribus , montibus , vallibus ; vineis vi-
nearumque promontoriis , aquis , fiuviis , piscinis , piscacionibus, aqua-
rumque decursibus , niolendinis et eorum locis , generaliter vero qua-
;-umcunque uti l i tatum et pertinenciarum integritatibus quouis nomine 
vocatis ad prescripta bona et jura possessionaria spectancia et perti-
nere debencia, sub suis certis metis et antiquis existencia memorato 
Paulo Bakyth et per eum (Manoylo) , Petro , (Komiyen), Deinetrio 
(Michaeli) fratr ibus ac domine Theodore consorti et puelle Marga-
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rethe filie su i s , ipsorumque lieredibus et poster i ta t ibus utriusque 
sexus universis dedimus, donavimus et contul imus, irno damus, do-
namusque et conferimus jure perpetuo et irrevocalibiter tenenda, possi-
denda et habenda , saluo ju re alieno. Harum nostrarum vigore et te-
etimonio l i t terarum mediante , quas in formám nostri privilegii redigi 
fac iemus , cum nobis in specie reportabuntur. Datum Bude feria V . 
proxima post festum divisionis Apostolorum anno Domini millesimo 
quingentesimo vigesimo sexto Regnorum vero nostrorum undecimo." 

(Az okmány másolata találtatik Czech János hát rahagyot t kéz" 
iratai közt az akad. kézira t tárában) . 

Ezen adománylevél kiadása után kevéssel a mohácsi 
vész következvén be , úgy látszik, hogy azt kellőleg érvénye-
síteni akkor mindjárt már nem igen lehetett, miért is I. Fer-
dinánd az adományt 1527. december 6-ka alatt következőleg 
nyitotta meg: 

„Nos Ferdinandus etc. Recognoscimus per praesentes nost ras : 
Quod fidelis noster Egregius Paulus Bakyth aule nostre familiaris veni-
ens in presenciam nostri, r e t u l i t : Serenissimum Principem quondam do-
minum Ludovicum Regem sororium nostrum charissimum bone memo-
rie pro serviciis suis, que ipse multos j am annos Sacre Corone Regni 
nostri constanter et fideliter exhibuit , certa bona ei ac consorti ac libe-
ris suis anno superiore dedisse et contulisse ; super qua donacione l i t tere 
eciam ejusdem Serenissimi quondam domini Ludovici Regis apud se 
extarent. Supplicavit igitur nobis, ut hanc ipsam donacionem et litte ras 
ipsuis Serenissimi sororii nostri confirmaremus. Nos qui intellexerimus 
eundem Paulum Bakyth et ex T h u r c i a , unde amore fidei nostre Sacro-
sancte exivei-at, plurima huic Regno nostro exhibuisse servicia, et qui 
eciam nunc oculis propriis cernamus, eum diligentem et fidelem in his, 
que eure et fidei sue quotidie demandamus serviciis esse , assecura-
vimus eundem Paulum Bakyth uxoremque et liberos suos ac eisdem in 
verbo nostro Regio promisimusque , cquod donaciones et litteras ipsius 
Serenissimi sororii nostri ei super certis bonis in eisdem specificatis 
datas et concessas in omnibus punet i s , clausulis et articulis observa-
b i m u s , illaque b o n a , que in litteris eisdem sunt denominata , ne-
mini alteri dab imus , sed apud eosdem Paulum B a k y t h , uxorem et 
liberos ipsius relinquemus , et ipsos in eis conservabimus et protege 
mus ; immo assecuramus et promittimus harum nostrarum vigore et 
testimonio li t terarum mediante. Da tum Strigonii in festo Beati Nicolai 
Episcopi anno Domini 1527." 

(A Liber Regius I. kötetének 26. lapján). 
Ugyanazon értelemben adott ki I. Ferdinánd király szin-

tén Esztergomban 1528. „in festo Beati Valentini martiris" 
(február 14-én) egy részletesb adománylevelet, melyben II. 
Lajos király adományát megerösitöleg : 
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„Tota le Castrum et oppidum Salmaar vocatum cum pertinentiis 
universis , quod Magnificus Alexius Thurzo de Bethlenfalva Thaverni-
eorum suorum Magister et Thesaurarius ejusdem Suae Majestatis sponte 
cessit ; item curiam Horhy itidem cum pertinentiis in Pilisiensi; op-
pidum Banhida cum telonio ibi exigi solito in Comaromiensi; totalem 
portionem possessionariam in civitate Jauriensi ac possessiones Ethen 
cum telonio, Asswan , Lypothf fa lwa , Bemethe , Bodak cum vado, 
Raro , Dunazegh , Zygeth , Olthwa , Keethmedwe et Gyulwez voca-
tas omnino in Comitatu Jaur iensi exinstentia et habitas , per notam in-
fidelitatis Magnifici Francisci de Hederwara , qua ob amissam arcem 
Nandoralbensem judicialiter fui t condempnatus, Magnifico ac strenuo 
Paulo Bakyth ac per eum Manoylo , Pe t ro , Komiyen , Demetrio, Mi-
chaeli f ra t ibus ac dominae Theodorae eonsoriti et puellae Margarethae 
filiae suis ipsorumque heredibus et posteritatibus universis utr iusque 
sexus" újonnan adományozza. (Az okmány kivonata találtatik a Li-
ber Regius I. köt. 101. 1.) 

Az ezen adománylevelekben foglalt jószágoktól meg kell 
különböztetni Hedervári Ferenc azon birtokát, melyről 1523. 
az itt szóban lévő igen nevezetes per a királyi személynök tör-
vényszéke előtt folyt. Hazánk azonkori törvénykezési rendé-
hez képest ezen perben az egész eljárás és minden tárgyalá-
sok szóbéliek voltak, s az Ítélet különös okmány formájában 
adatott k i , mely a perlekedő felek nyilatkozatait és allegatióit 
resummálván, egybe foglalta azokat, egyszersmind az azok 
által bizonyítékúl felhozott okmányokat is tartalmazván. 

S ez azon itéletlevél, mely jelen közleményem tárgya, 
s melyet, mint a magyarországi jogtörténet egyik különösen 
érdekes adalékát, alább néhány jegyzetben felvilágosítani és 
fejtegetni fogok. Eredetie , melyből azt vettem, azon kor szo-
kásához képest papírra van írva, úgy hogy az egy 21 láb 
vagyis 6V3 rőf hosszú és 2 láb, vagyis nem egészen :iU röf széfes 
okmányt képez. Ki van adva H. Lajos király nevével, aláírva 
pedig az akkori királyi személynök Verbőci István által. 

NOS L U D O V I C U S Dei gracia Rex Hungarie et Bohemie etc. me-
morie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit vni-
uersis : Quod cum anno superiore , videlicet millesimo quingentessimo 
vigesimo primo proxime transacto vniversa castra , castel la , opida, 
ville , predia , possessiones porcionesque et quelibet ju ra possessiona-
ria Magnifici Francisci de Hederwara alias castri nostri Nandoralbensis 
Bani vbilibet et in quibuscunque Comitatibus hujus Regni nostri Hun-
garie et parcium eibi subjectarum existencia habitaque et adjacencia ac 
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quocumque nomine nunoupata per illam ejusdem Francisci de Heder-
wara infidelitatis n o t a m , quam ex eo , quod ipse rebellionis spiritu du-
ctus castrumillud Nandor-Albense, quod propugnaculum quoddam et 
antemurale predicti Eegni nostri Hungarie et tocius fere Christianita-
tis esse censebatur , consequenterque Banatum et Capitaneatum ejus-
dem , quod ipse pro officio (sub debito fidelitatis et obediencie restitu-
tionis illius) a Majestate nostra t eneba t , per eandam Majestatem nos-
tram et personaliter , et per litteras , ac per internuncios nostros se-
penumero requisitus , amonitus et exhortatus , immo postulatus ; licet 
Thurcorum Cesarem Solomanum illud obsidione cingere, expugnareque 
decreuisse dietim audi re t , manibus nostris Regiis (prout ex fidelitatis 
et obediencie debitoque j u r e tenebatur) remittere et resignare palam 
recusauit ; fama deinde et rumore hujusmodi obsidionis magis et ma-
gis inualescente, ad aliquot mandata nostra in idem Castrum , vt illud 
contra hostiles impetus interea temporis , quo eidem succurrere posse-
mus tuere tur et obseruare t , ingredi et intrare ipsumque vitualibus et 
hominibus (licet opibus et diuiciis aff lueret et preterea stipendium quo-
que competens et condignum ad id a Majestate nostra rumore obsidio-
nis jam delato tulerit et accepperit) refficere et instaurare , vel homines 
saltem fideles et probatos in illud imittere non solum neglexit , sed cre-
bro (vt prefertur) amonitus palam contempsit, et quod deterius est, quen-
dam Micliaelem More hominem sceleratissimum omnibusque vita et mo-
ribus despectum contra multorum reclamacionem castro in ipso pro vi-
ces gerente sui loco re l inqui t , qui post ejus obsidionem non multis die-
bus exactis , antequam suppecias illi ferre et contra tantnm tvran-
num potentissimumque principem , qui subacta pridem et dicioni su e 

subjecta A r a b i a , Egyptho , Palestina , Syrya et majori Asie par te vni-
uerso fere orbi christiano et non minus barbariceque nacioni terrori et 
formidini esse cepi t , exercitum bellumque ad conserendum manus cum 
eo conflare et aggregare , castrumque illud ab ejus obsidione liberare 
potuissemus , ad tyrannum ipsum Solomanum de eodem castro preter 
omnium in eo existencium opinionem atque scitum et voluntatem noctu 
egrendiens ipsum illi prodere non fuit veritus ; sicque studiose magis 
ac deliberate, quam liostis potencia et viribus (prohdolor) in pericu-
lum et perniciem prenotati Regni nostri Hungarie consequenterque to-
cius Cbristianitatis illud amisi t , juxta contenta generalis Decreti Re-
gni nostri de facto incurrit et prolapsus e s t , ad sacram ejusdem Regni 
nostri Hungarie Coronam, conserquenterque in Fiscum nostrum Regium 
deuoluta extitissent et redacta ; ex eoque nos castra ejusdem Francisci 
de Hederwara Lak in Simigiensi, et Thamasy nominata , nec non cu-
rias nobilitares ejusdem Edelyn et Moory nuncupatas in Tholnensi fi-
delibus nostris Magnificis Petro Korlatbkewy cle Bwchan , Curie nostre 
Magistro et Comiti Comaromiensi ac Ambrosio Sarkan de Akoshaza 
libero domino de Olnod et Comiti Comitatus Zaladiensis ; item Castrum 
Ozora denominatum in dicto Tholnensi Magnifico Alexio Thurzo de 
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Bethlenffalwa supremo Thezaurario nostro ; preterea castellum Pod-
wersa vocatum in de Posega Simoni Mersyth de Obrowaz et opidum 
Dalmad appellatum in eodem Tholnaensi Comitatibus existencia et ad-
j acencia Alberto Korody de Sysar Egregiis , ipsornmque heredibus 
et posteritatibus vniuersis simul cum omnibus opidis, vil l is , prediis, 
possessionibus , porcionibusque et jur ibus possessionariis ad eadem ca-
stra et castellum de jure et ab intiquo spectantibus pertinereque deben-
tibus ubilibet pariter adjacentibus , existentibusque et liabitis , ac quo-
cumque nomine vocitatis , ceterisque cunctis vtilitatibus et prouen-
tibus suis in perpetuum donassemus et contulissemus; tunc licet 
prefati Pe t rus Kor la thkewy , Ambrosius S a r k a n , Alexius Thwrzo, 
ac Simon Mersyth et Albertus Korody hujusmodi castra castel-
lumque et opidum vna cum pertinenciis suis prenarratis , veluti bona 
infidelis et vigore dicti generalis decreti proscripti hominis de fa-
cto et immediate pro se jur ibusque suis vendicare statuerint, et 
plerique eorum statucionem eciam legittimam superinde peregerint , 
et sentenciam quoque capitalem aduersus memoratum Franciscum de 
Hederwara superinde repor tauer in t ; nollentes tarnen nos simpliciter et 
de piano eadem castra , castellumque et opidum ac eorundem pertinen-
cias contra jura nonnullorum fidelium nostrorum , que ipsi in eisdem 
sese habuisse , sed per antefatum Franciscum de Hederwara indebite 
hactenus detenta fuisse queru labantur , juribus eorum non intellectis et 
non examinatis ac indiscussis manibus antefatorum Pe t r i Korlathkewy, 
Ambrosii Sarkan , Alexii Thwrzo , Simonis Mersyth et Alberti Korody 
dari et assignari facere , ne sub specie et nomine infidelis hominis eciam 
bona fidelium nostrorum in alienas manus precipitari deuenisseque vide-
ren tu r , facta inprimis publicataque prelibati Francisci de Heder-
wara ex deliberacione Dominorum Baronum Magistrorumque Prothono-
tariorum et Regni nostri NobiKum cum Majestate nostra existencium 
et constitutorum tociusque Consiüi nostri in festo Beatorum Yiti et 
Modesti martirum nouissime transacto per nos proscripcione et condem-
nacione , speciale commiseramus per Edictum publicum vniuersis et sin-
gulis fidelibus nostris, qui ad hujuscemodi castra castellumque et opidum, 
bona ac efficacia ju ra sese habere pre tenderent , licet reclamantibus do-
natariis prenotatis , vt ipsi quintodecimo die festi Beati Jacobi Apostoli 
tunc proxime ventur i , nunc vero preteriti vniuersas litteras et quelibet 
litteralia eorum instrumenta , si quas et qae super prescriptis castris 
Lak , Thamasy et Ozora castelloque Podwersa et opido Dalmad ipso-
rumque pertinenciis prenotatis pro eorum parte haberent confectas et 
emanata, coram nostra Personali Presencia producere et exhibere de-
berent et tenerentur contra donatarios prenotatos , quibus visis eadem 
nostra Personalis Presencia judicium et justiciam facere posset inter 
partes in premissis , dictante juris equitate. Tandem ipso quintodecimo 
die dicti festi Beati Jacobi Apostoli adueniente; et dicta nostra Per-
sonali Presencia in Sede nostra Judiciaria vna cum nonnullis Dominis 
Prelatis ac Baronibus Magistrisque Prothonotariis et Regni nostri Nobi-
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libus, Sedis scilicet ipsius nostre Judiciarie Jura t i s Assessoribus per Ma-
jestatem nostram constitutis pro tribunali consedente, Johannes de 
Thorda pro antefatis Pet ro Korlathkewy ac Ambrosio Sarkan , et Gre-
gorius de Mikola pro memorato Alexio Thwrzo ; preterea idem Johan-
nes de Thorda pro prenominatis Simone Mersyth et Alberto Korody om-
nino cum procuratoriis litteris nostris ipsius nostre Personalis Presen-
cie venientes in conspectum atque prescripta castra Lak et Thamasy, 
nec non pretactas curias nobilitares Edelyn et Moory cum prenarratis 
eorundem et earundem cunctis pertinenciis prelibatos Pe t rum Korlath-
kewy ac Ambrosium Sarkan concemere; annotatum vero Castrum Ozora 
memorato Alexio Thwrzo pertinere ; jamfatum tfiquidem castellum Pod-
wersa vnacum vniuersis parimodo pertinenciis eorundem castri et ca-
stelli antelato Simoni Mersyth , et opidum Dalmad preal legatum ipsi 
Alberto Korody deseruire premisse donacionis nostre titulo et virtute 
volentes declarare pariter et comprobare quinque litteras nostras dona-
cionales , binas sub secreto et reliquas tres sub anulari sigillo nostro, 
omnes in papiro dupplici patenter confectas , et quatuor earum ciro-
graffo sew subscripcione manus nostre proprie roboratas , in terminis 
ac annis modoque et ordine subnotandis emanatas dicte Personalis Pre-
sencie nostre judiciario examini curarunt exhibere , quarum prime sub 
prenotato sigillo nostro secreto cum apposicione manus nostre proprie 
c&nfecte tenor talis e s t : 

Nos Ludovicus Dei gracia Eex Hungarie et Bohemie etc. memo-
rie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit vniuer-
sis : Quod nos habentes respectum ad preclaram fidem et fidelium seruici-
orum cumalata merita fidelium nostrorum Magnificorum Petri Korlath-
kewy de Bwchan Magistri Curie nostre et Comitis Comitatus Comaromi-
ensis, et Ambrosii Sarkan de Akoshaza liberi Domini de Olnod, Comitis 
Comitatus Zaladiensis Consiliarii nos t r i , que ipsi Sacrein primis dicti 
Regni nostri Hungar ie Corone deindeque Majestat i nostre pro locorum 
et temporum varietate constancia integerrima impenderunt , Castrum 
L a k in Simigiensi et Castrum Thamasy , curiasque nobilitares Edelyn 
et Mory vocatas in Tholnensi Comitatibus existencia et hab i ta ; que 
Magnifici Francisci de Hederwara alias Bani castri nostri Nandoralben-
sis prefuissent , sed ex e o , quod idem Franciscus rebellionis spiritu 
ductus Castrum ipsum, quod propugnaculum quoddam et antemurale 
predicti Regni nostri Hungar ie et tocius fere Christianitatis esse cense-
batur , consequenterque Bana tum et Capitaneatum ejusdem , quod ipse 
pro officio sub debito fidelitatis et ob ediencie restitucionis illius a Ma-
jes ta te nostra t eneba t , per eandem Majes ta tem nostram et personali-
t e r , et per l i t teras , ac per internuncios nostros sepenumero requisi-
t u s , amonitus et exhor ta tus ; immo pos tu la tus , licet estate trans-
acta Thwrcorum Cesarem Solomanum illud obsidione cingere expu-
gnareque decreuisse dietim audi re t , manibus nostris Regiis (prout ex 
fidelitatis et obediencie debitoque jure tenebatur) remittere et resignare 
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palam recusaui t , fama deinde et rumore hujusmodi obsidionis magis 
et magis inualescente , ad aliquot mandata nostra in idem castrum, vt 
illud contra hostiles impetus interea temporis , quo eidem succurrere 
possumus , tueretur et obseruaret , ingredi et intrare ipsumque victu-
alibus et hominibus (licet opibus et diuiciis afflueret et preterea 
stipendium quoque competens et condignum ad id a Majestata nos tm 
rumore obsidionis j am delato tulerit et acceperi t j reficere et instau-
ra re , vei homines saltem fideles et probatos in illud immittere non 
selum neglexit , sed crebro (vt prefertur) amonitus palam contem-
ps i t , et quod deterius e s t , quendam Micbalem More hominem scele-
ratissimum omnibusque vita despectum contra multorum reclamaci-
onem castro in ipso pro vicesgerente sui loco rel inquit , qui post ejus 
obsidionem non multis diebus exactis , antequam suppecias illi ferre 
potuissemus, ad thiranum ipsum Solomanum de eodem castro preter 
omnium in eo existencium opinionem atque scitum et voluntatem no-
ctu egrediens, ipsum illi prodere non fűi t veritus ; sicque stúdiósé 
magis et deliberate ac prodi tor ie , quam hostis potencia et viri-
bus (probdolor) in periculum et perniciem prenotati Regni nostri 
Hungarie consequenterque tocius Christianitatis amis i t , ad Sacram 
Coronam ipsius Regni nostri Hungarie per hocque in Fiscum no-
strum Regium juxta contenta generalis Decreti ejusdem Regni no-
stri optimo ju re deuoluta sunt et redacta simul cum cunctis suis 
vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet , puta opidis, vi l l is , posses-
s ion ibusqueporc ion ibusque possessonariis ac prediis , nec non terris 
arabilibus cultis et incul t is , agr i s , p ra t i s , pascuis , campis, fene-
tis, siluis, nemoribus, rubet is , mont ibus , val l ibus , vineis , vinea-
rumque promontoriis, aquis, fluuiis, piscinis, piscaturis , aquarumque 
decursibus, molendinis ac eorundem locis , t r ibutis , theloniis et vadis 
in eisdem exigi soli t is , generaliter vero quarumlibet vtili tatum et 
pertinenciarum suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocita-

t i s ad eadam de jure et ab antiquo spectantibus et pertinere de-
bentibus sub suis veris metis et antiquis existentia memoratis Petro 
Korla thkewy et Ambrosio Sarkan ipsorumque heredibus et posteri-
tat ibus vniuersis dedimus, donauimus et contulimus : immo damus, 
et conferimus jure perpetuo et irreuocabiliter t e n e n d a , possidenda 
pari ter et habenda saluo ju re a l ieno, harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante , quas in formám nostri priuilegii re-
digi faciemus, dum nobis in specie fuer int reportate. Datum Bude in 
festo cathedre Beati Petr i apostoli anno Domini millesimo qiiin^ente-
s imo^i^e j ; imA secuiMÍe% Regnonmi nostrorum predictorum anno sexto. 

Alterius vero sub eodem secreto sigillo nostro ad relacionem 
Magistri Thome Prepositi Agriensis Secretarii nostri emanate conti-
nencia verbális hec e s t : 

Nos Ludovicus Dei gracia Rex Hungar ie et Bohemie etc. me-
morie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit 
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vniuersis : Quod quamuis nos annis superioribus habentes respectum 
ad fidelitatem et multiplicia merita seruiciorum per fideles nostros 
Magnificos Pe t rum Korla thkewy de Bwchan Magistrum Curie no-
stre et Comitein Comaromiensem ete, et Ambrosium Sarkan de 
Akoshaza Liberum Dominum de Olnod et Comitem Zaladiensem 
Consiliarium nostrum Sacre imprimis huius Eegni nostri Hungarie 
Corone et deinde Majestat i nostre pro iocorum et temporum varie-
ta te exhibitorum et impensorum, vniuersa bona Francisci de He-
derwara alias Bani nostri Nandoralbensis , que scilicet per notam 
infidelitatis , quam idem Franciscus de Hederwara ex amissione ca-
strorum nostrorum Nandoralbensis, Zemplinensis (így ! Zimonyt vagy 
is Semlinum kell érteni) et Zalomkemen juxta leges et Deereta Re-
gni nostri dinoscebatur incurrisse, ad 110s et ad collacionem nostram 
Regiam legitt ime deuoluta f u e r u n t , eisdem Pet ro Korlathkewy et 
Ambrosio Sarkan vigore quarumdam li t terarum nostrarum manu no-
stra subscriptorum donauer imus, et deinde certis causis animum 
nostrum mouentibus eosdem Pe t rum Korla thkewy et Ambrosium Sar-
kan castris duntaxat L a k in Simigiensi et T h a m a s s y , nec non cu-
riis nobil i taribus Edelyn et Mory in Tholnensi Comitatibus exi-
stentibus habit is cum vniersis eorundem pertinenciis contentos red-
diderimus, l i t terasque donacionis nostre superinde necessarias eisdem 
deder imus; tarnen cum illa nostra donacio ante proscripcionem 
predicti Francisci de Hederwara sit emana ta , hodie quoque, post 
quam scilicet obseruatis omnibus de jure et consuetudine Re-
gni nostri obseruandis nos vnacum Regnicolis nostris eundem 
Franciscum de Hederwara nota perpetue infidelitatis condempna-
tum juridice declarauimus et eundem publice proscr ips imus, pre-
dictum Castrum L a k in Simigiensi et aliud Castrum Thamassy nec 
non curias nobili tares predictas Edelyn et Mory in Tholnensi Co-
mitat ibus existentes habitas vnacum opidis, villis , possessionibus, 
porcionibus possessionari is , prediis cunctisque eorundem pertinen-
ciis et vt i l i tat ibus ac quibus predictus Franciscus de Hederwara 
tenui t et possed i t , terris eciam arabil ibus cultis et incultis , agris, 
prat is , pascuis , campis , fénetis , siluis , nemoribus , montibus , val-
libus , vineis , vinearumque promontoriis ,v aquis , fluuiis , piscinis, 
p isca tur i s , aquarumque decurs ibus , molendinis et eorundem locis, 
generali ter vero quarumlibet vti l i tatum et pertinenciarum suarum 
integri tat ibus quouis nominis vocabulo vocitatis sub suis veris me-
tis et antiquis existentibus ad eadem castra et curias de jure et 
ab ant iquo spectantibus et pert inere debentibus , memorato Pe t ro 
Korla thkewy et Ambrosio Sarkan premissorum fidelitatis et serucio-
rum in tu i tu , nec non heredibus et posteritatibus eorundem vniuersis 
denuo (non derogantes tarnen prioribus donacionibus nostris quoad 
dicta duo castra et totidem curias nobilitares eorumque pertinencias 
vniuersas) duximus d a n d a , donanda et conferenda; immo exnunc 
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prout extunc damus , donamus et conferimus ju re perpetuo et irre-
uocabiliter possidenda pari ter et habenda saluo ju re alieno harum 
nostrarum vigore et testimonio l i t terarum mediante. Datum Bude 
feria secunda in festő Beatorum Viti et Modesti martirum anno Do-
mini mülggirno fplugentftasj.rno..„xigfesimo. tercio_, Regnorum nostro-
rum Hungarie et Bohemie etc predictorum anno octauo. 

Tercia siquidem ipsarum sub pretacto anulari sigillo nostro 
edita cyrographoque nostro consignata hujusmodi sequitur sub tenore : 

Nos Ludovicus Dei gracia Rex Hungar ie et Bohemie etc. me-
morie commendamus tenore presencium singnificantes quibus expe-
dit vniuersis : Quod nos liabentes respectum ad synceram fidelita-
tem gratui taque et cumulata fidelium seruiciorum meri ta fidelis no 
stri Magnifici Alexii Thwrzo de Bethlenffalwa Thezaurar i i nostri et 
Cubiculariorum nostrorum Magist r i , per eum Sacre imprimis hu-
jus Regni nostri Hungar ie Corone ac deinde Majes ta t i nostre pro 
r e r u m , locorumque et temporum diuersitate promptissimo animo 
exliibita, Castrum Magnifici Francisci de Hederwara alias Bani Nan-
doralbensis Ozora vocatum in Comitatu Tholnensi adjacens , quod 
quidem Castrum per notam infidelitatis ipsíüs F ranc i sc i , quam idem 
ex e o , quod annis superioribus Castrum nostrum Nandoralbense fidei 
et custodie sue commissum ob indebitam improuidamque custodiam 
atque prouisionem amis i t , in manusque hostiles conjec i t , ant iqua 
lege et consuetudine hujus Regni nostri Hungarie requirente incur-
r i t , ad nos consequenterque collacionem nostram Regiam rite et 
legittime deuolutum esse perh ibe tur , simul cum omnibus opidis; 
villis , possessionibus , porcionibusque et jur ibus possessionariis, pre-
diis , vadis et theloniis , tam in eodem Tholnens i , quam in aliis 
quibuslibet Comitatibus hujus Regni nostri existentibus ad ipsum 

- Castrum Ozora qualitercunque spectantibus et pert inere debentibus 
pariter cum cunctis ejusdem et earundem vti l i tat ibus et pertinen-
ciis quibusl ibet , terris scilicet arabilibus cultis et incul t is , agris, 
pratis , pascuis , campis , fenetis , siluis , nemoribus , montibus, val-
libus , vineis , vinearumque promontoriis , aquis , fluuiis , piscinis, 
piscaturis , aquarumque decursibus , molendinis , et molendinorum 
locis , generaliter vero quarumlibet vti l i tatum et pert inenciarum sua-
rum integritatibus sub suis veris et antiquis metis existentibus quo-
uis nominis vocabulo voci ta t is , memorato Alexio Thwrzo et per 
eum Johanni Thwrzo f ra t r i suo carnali ipsorumque heredibus et 
posteri tat ibus vniuersis dedimus, donauimus et contul imus, immo 
damus , donamus et conferimus jure perpetuo et irreuocabiliter te-
nendum, possidendum pariter et habendum saluo ju re alieno harum 
nostrarum vigore et testimonio l i t terarum median te , quas in for -
mam nostri priuilegii redigi faciemus , dum nobis in specie fuer int 
reportate. Datum Bude feria quarta proxima post festum Beatorum 
Yiti et Modesti martirum Anno domini millesimo quingentesimo vi-
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gesimo tercio Regnorurn nostrorum Hungar ie et Bohemie etc anno 
octauo. 

Quarta deinde carum sub eodem sigillo nostro anulari exarata 
manusque nostre subscripcione pari ter communita hunc continet te-
norem : 

Nos Ludouicus Dei gracia Rex Hungar ie et Bohemie etc me-
morie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit 
vniuers is : Quod nos at tent is et consideratis fidelitate et seruiciis 
fidelis nostri Simonis Mersyth de Obrowacz cubicularii ac dapiferi 
nostri per eum Sacre in primis dicti Regni nostri Hungarie Corone 
et deinde Majes ta t i nostre pro locorum et temporum varietate cum 
omni fidelitatis constancia exhibita et impensis castellum Podworssa 
vocatum in Comitatu de Posega habitum , simul cum opidis et vil-
lis ac vniversis bonis et possessionibus , porcionibusque et juribus 
possessionariis tarn in dicto de Posega quam alias vbiuis et in qui-
bugcunque Comitatibus ejusdem Regni nostri Hungarie et pai-tibus 
suis existentibus et ad dictum castellum Podworssa pert inentibus ac 

/ cunctis pertinenciis e jusdem, que alias Magnifici Francisci de He-
derwara Bani nostri castri Nandoralbensis prefuerant , sed ex eo quod 
idem Franciscus de Hederwara postposita fiele et fidelitate, qua nobis 
et Sacre predicti Regni nostri Hungar ie Corone instar aliorum fide-
lium Regnicolarum nostrarum , et presert im vt totus ac tantus offi-
cialis et Banus noster astr ingebatur, Castrum nostrum Nandoralbense 
predictum anno proxime elapso in euidentissimum dampnum et ja-
cturam non solum ipsius Regni nostri Hungar i e , cujus antemurale 
f u e r a t , sed et tocius Christianitatis, sua ineuria et negligencia ami-
serit et ad manus Thwrcorum deuenire premiser i t , penam infideli-
tat is perpetue et amissionis capitis atque omnium bonorum suorum 
propterea ineurrendo, ad Sacram predicti Regni nostri Hungarie 
Coronani consequenterque collacionem nostram Regiam juxta anti-
quam et approbatam ejusdem Regni nostri Hungarie consuetudi-
nem atque legem rite et legittime deuoluta esse perhibentur et 
r edac t a : i tem totum et omne jus nostrum Reg ium, si quod in pre-
dicto castello Podworssa in dicto de Posega , nec non opidis et uil-
lis ac vniuersis bonis et posessionibus porcionibusque et juribus 
possessionariis tarn in eodem de Posega, quam alias vbiuis , vt prefe-
r tur , et in quibuscunque Comitatibus predicti Regni nostri Hungarie 
et parcium suaruin existentibus et habit is et ad dictum castellum Pod-
worssa per t inent ibus , cunctisque pertinenciis ejusdem eciam alias 
quali tercunque haberemus, aut nostram ex quibuscumque causis, viis, 
modis et racionibus concernerent Majes t a t em, simul cum cunctis 
suis vti l i tat ibus et pertinenciis quibusl ibet , terris scilicet arabilibus 
cultis et incultis , agris , prat is , paseuis , campis , fenetis , siluis, 
nemoribus , montibus , vallibus , vineis , vinearumque promontoriis, 
aquis , fiuuiis , piscinis , piscaturis , aquarumque decursibus , molen-
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dinis , molendinorum locis , generaliter veró quarumlibet vti l i tatum 
et pert inenciarum suarum integri tat ibus quouis nominis vocabulo 
vocitatis , sub suis veris rnetis et antiquis exis tent ibus, premissis sic 
v t prefer tur stantibus et se habent ibus , memorato Simoni Mersyth 
suisque heredibus et poster i ta t ibus vniuersis dedimus, donauimus et 
contulimus, immo damus donamus et conferimus jure perpetuo et 
irreuocabiliter tenendum , possidendum pari ter et habendum saluo 
jure al ieno, harum nostrarum vigore et testimonio l i t terarum me-
diante , quas in formám nostri priuilegii redigi fac iemus, dum no-
bis in specie fuerint reportate. Datum Präge in festő omuium sancto-
rum anno domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo Regno-
rum nostrorum Hungar ie et Bohemie predictorum etc. anno septimo. 

Quinta nempe et vltima ipsarum eisdem sigillo et cyrographo 
nostris roborata verbali ter hoc sequitur modo : 

Nos Ludouicus Dei gracia Rex Hungarie et Bohemie etc 
memorie commendamus tenore presencium significantes quibus expe-
dit vniuersis : Quod nos babentes respectum ad fidelitatem et gra-
tissima atque acceptabilia fidelium serviciorum merita fidelis nostri 
Egregii Alberti Korody de Sysar cubicularii nos t r i , que idem Sacre 
imprimis hujus Regni nostri Hungarie Corone et deinde Majesta t i 
quoque nostre pro locorum et temporum varietate juxta sue possi-
bili tatis exigenciam summa cum fidelitatis constancia exhibuit et 
impendi t , possessionem igitur Dalmad vocatam in Comitatu Thol-
nensi existentem et habitam , que Magnifici Francisci de Heder-
wara alias Bani castri nostri Nandoralbensis p re fu i s se t , sed ob 
notam infidelitatis e jusdem, quam idem ex eo , quod dictum Castrum 
nostrum Nandoralbense per maiam prouisionem et incuriam suam 
amisisset et perdidisset i ncumsse dinosci tur , ad Sacram dicti Regni 
nostri Hungarie Coronam consequenterque collacionem nostram Re-
giam juxta ant iquam eiusdem Regni nostri Hungarie l egem, appro-
batamque et laudabilem consuetudinem rite et legittime deuoluta 
esse perh ibe tur , simul cum euriis et domibus nobili taribus in ipsa 
possessione prenominata hab i t i s , ac par i ter cum cunctis suis vtili-
tat ibus et pertinenciis quibusl ibet , terris scilicet arabilibus cultis 
et incultis , agris , p r a t i s , pascuis , campis , fenetis , siluis , nemo-
ribus , montibus , vallibus , vineis vinearumque promontoriis , aquis, 
fluuiis, piscinis , piscaturis aquarumque decursibus , molendinis et 
eorundem locis , generaliter vero quarumlibet vt i l i tatum et pertinen-
ciarum suarum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis : sub 
ejusdem veris metis et antiquis limitibus ad eandem de jure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus vniuersis memorato 
Alberto Korody de Sysar suisque heredibus et posteri tat ibus vniuer-
sis dedimus, donauimus et contulimus; immo damus , donamus et 
conferimus jure perpetuo et irreuocabiliter tenendam , possidendam 
pariter et habendam saluis juribus alienis , harum nostrarum vigore 



16 WENZEL GUSZ TÁV. 

et testimonio l i t terarum mediante , quas in formám nostri priuilegii 
redigi fac iemus, cum nobis in specie fuer int reportate. Datum in 
arce nostra Pragensi feria quar ta in die beati Cirilli Episcopi anno 
Domini millesiino quingentesimo vigesimo secundo, Regnorum no-
strorum predictorum ect anno septimo. 

Quibus exbibitis et presentat is Detr icus de Rayk pro gene-
r o s a D o m i n a Barbara füia Egregii condam Benedicti de Chaak consorle 
videlicel prelibali Francisci de Iledencara c u m c r u e i f e r o r u m d e A l b a ; 
ac Benedictus Fychor de Kyssyng pro Magnifico Benedicto de Hat 
thyan cum nos t r i s ; i tem Mauricius de Olazy pro generosa domina 
Katherina consorte Magnifici Andree de Bathor füia videlicet Magnifici 
condam Stephani de Rozgon ex generosa domina Katherina filia olim 
Magnifici Nicolai de Hederwara p rogen i ta , sorore vtputa carnali ipsius 
Francisci Hederwary cum Conuentus Ecclesie de Le lez ; ceterum 
B a l t b a s a r de B o d p r o M a g n i f i c o Johanne Dragffi de Belthewk C o m i t e 
Themesiensi et parcium Regni nostri inferiorum Capitaneo generali pa-
rimodo cum nos t r i s ; item Benedictus de Bewken pro Egregio Nicoiao 
filio Francisci Herczeg de Zekchew s imi l i m o d o c u m n o s t r i s ; n e c n o n 
F r a n c i s c u s d e L a d p r o E g r e g i o Johanne filio condam Zemere de Pakos 
similiter cum nos t r i s , et Gregorius de Kowachy pro nobilibus La-
dislao et Gregorio Messer de Zeicchen a c Emerico et Francisco de 
Kyrthews cum Conuentus Ecclesie Simigiensis litteris procuratoriis 
predicte Personalis Presencie nostre exurgendo in conspectum; et 
primo prefatus Detr icus de E a y k prescripta castra Thamassy et 
Ozora cum pertinenciis suis infradeclarandis prefate domine Barbare 
vltra dotem et res suas peraffernales sibi de vniuersis bonis ac iu-
ribus possessionariis dicti Francisci de Hederwara domini ac mari t i 
sui juxta Eegni hu jus nostri consuetudinem prouenire debentes pi-
gnoris t i tu lo ; ipse vero Benedictus Fychor eadem castra Thamasy 
et Ozora cum eisdem suis pertinenciis ; preterea prescriptas curias 
nobilitares Edelyn et Moory ipsi Francisco de Hederwara in concam-
bium possessionum suarum Thethen in Pesthiensi ac K o c h , Kethel, 
Chaza r , Chycho et Wygman in Comaromiensi; nec non Genyeu, 
Thaab , Zenthmiklos et Ewrs aj)pellatarum in Jauriensi Comitatibus 
existencium et hab i t a rum, aliasque per eundem Franciscum de He-
derwara ipsi Benedicto de Batthyan inscriptarum et obligatarum per 
Egregium condam Emericum Thewrek datas et perpetuo obligatas 
eidem Benedicto de Bat thyan ju re perennali pertinere ; prelibatus 
nempe Mauricius de Olazy tarn prescripta castra curiasque nobili-
tares ac castel lum, quam eciam vniuersa et quelibet bona ac j u r a 
possessionaria sepefati Francisci de Hederwara vbiuis et in quibus-
cunque Comitatibus predicti Regni nostri Hungarie adjacencia et 
l i a b i t a m e m o r a t a m d o m i n a m Katharinam consorlem predicti Andree de 
Bathor preter jus suum quartalicium in eisdem vniuersis bonis et 
jur ibus possessionariis habitum sibique juxta Regni consuetudinem 
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de illis jure materuo prouenire debens similiter titulo pignoris con-
cernere ; itein antefatus Bal thasar de Bod directas et equales t r e s 
partes totalium porcionum possessionariarum geuerose condam Do-
rothee relicte Magniäci olim Bartholome* Dragffy nouerce scilicet ipsius 
Johannis, filie vtputa Magnifici condam Emerici Bani de predicta lle 
derwara in opidis Ozora ac Thamassy , et I r e g , nec non possessio-
nibus Marton Bozzas , Thenge ld , Felsew M a y s a , Also M a y s a , De-
brenthe , Naghcheh , Kischeh , Kanya , Zokol , Gonozd , Meggyes 
Ireg , Wyffa lv , Henche , Thenge lycz , Menthothffa lw ac Igar et Ge-
renas vocatis omnino in Comitatu Tholnensi existentes habi tas , per 
eandem dominam Dorotheam ipsi JohannTTTiíü^fty ac Magnifico con-
dam Georgio f ra t r i suo carnali in concambium directarum et equalium 
medietatum quarundam possessionum ipsorum Zeeplak et Bewshaza 
vocatarum in Comitatu Zolnok mediocri existencium habi tarum in 
perpetuum datas et collatas , eodem perpetui tat is jure , rel iqua vero 
pretacta vniuersa bona et quelibet ju ra possessionaria ejusdem 
Francisci de Hederwara vbilibet habi ta et adjacencia ipsum Johan-
nem Dragffy omni eo j u r e , quo predictam condam dominam Do-
rotheam de jure cont igissent , tangere et concernere : prenotatus si-
quidem Benedictus de Bewken prenominatum Nicolaxtm Herczeg fiUum 
dicti Francisci filii Nicolai filii Phylpes filii Ladis la i filii Pe t r i filii 
alterius Petr i filii Henrici Bani de Zagoria existere, Magnificum vero 
olim Henricum filium Waywode de T h a m a s s y , cujus v tputa tam 
idem T a a m a s s y , quam eciam Posegawar castra et castellum Pod-
wersa prefu issent , filium Johannis Waywode filii dicti Nicolai filii 
Johannis filii prelibati Henrici Bani fuisse referens , eadem castra 
Thamassy et Posegawar ac prescriptum castellum Podwersa cum 
omnibus opidis, vill is, p red i i s , a l i isque cunctis pertinenciis et vti-
li tatibus tum jure consanguinei tat is , tum vero vigore cujusdam vni-
onis et concordie alias inter Magnificum Laurencium 'de predicta 
Hederwara ipsius Kegni nostri Hungar ie olim Pala t inum ac Emeri -
cum Banum et Nicolautíl filios ejusdem Laurenc i i Pa l a t in i ab vna 
nec non prefatum Phylpes ac Raphaelem et Paulum filios dicti con-
dam Ladislai Herczeg ab alia par t ibus facte perennali consimiliter 
jure concernere; annotatus deinde Franciscus de Lad pretactum opi-
dum Ozora , nec non possessiones B o z z a s , Debrent l ie , Also Maysa, 
Felsew Maysa et Nylas vocatas in dicto Comitatu Tholnensv exi-
stentes acl ipsum opidum et subsequenter Castrum Ozora pert inentes 
antefato Johanni de Pakos jure pari modo perpetuo deseruire ; prenomi-
natus vero Gregorius Kowachy totales possessiones H y d a s , Sewe-
nye , Zwech , Zenth Marthon , Bew , J a d , Nagh Beryn , Pet thend, 
Gywrgl i , Akch N y r , Letha , Zewchen , Monyorkerek , Sythwa, 
Kewlked et K a k vocatas cum pertinenciis suis vniuersis ac totali 
porcione Egregiorum condam Thwz de L a k et Ladislai de predicta 
Zewchen in eadem possessione Lak omnino in Comitatu Simigiensi 
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adjacentes existentique l iabi t is , annotatis Ladislao ac Gregorio Mes-
ser , nec non Emerieo et Francisco de Kyr thews jure similiter peren-
nali pert inere referentes et allegantes , i n hujusmodi verborum ipso-
rum declaracionem in toto viginti et quatuor lit teras tum priuilegia-
l i ter , tum vero patenter in pargameno papiroque in terminis et an-
nis modoque et ordine subscriptis confectas et emanatas ipsius Per-
sonalis Presencia nostre judiciarium produxerunt in examen. Quarum 
quidem l i t terarum prime in persona videlicet ipsius domine Barbare 
consnrt/s prenotali Francisci Ac Hederwara exhib i te Conuen tus v t p u t a 
Cruciferorum de Alba predicti in pargameno priuilegialiter confecte 
tenor talis e s t : 

Nos Conuentus Cruciferorum domus bospitalis Ecclesie Beati 
Eegis Stephani de Alba memorie commendamus per presentes: Quod 
Magnificus Dominus Franciscus de Hederwara coram nobis persoüa. 
liter constitutus sponte et libere viue vocis oraculo confessus extitit 
in hunc modum : Quod quia ipse tempore , quo officium Banatus 
castri J aycza per Serenissimum Principem Dominum Wladislaum 
Dei gracia Regem Hungar ie et Bohemie etc. dominum nostrum gra 
ciosissimum sibi collatum t enu i s se t , v t quo melius et fidelius dicte 
Regie Majesta t i sed et Regno huic in conseruacione et tuicione ejus-
dem castri cum omni fidelitatis constancia obsequi ac idem Castrum 
ab insultibus infidelium Thwrcorum manifestorum Eegni hujus ho-
stium et emulorum preseruare potuisset operám dedisset solicitam, pro 
ptereaque dies et noctes insomnes ac vigiles duxisset non parcendo per-
sone rebusque suis , vnde tandem ad conseruacionem dicti castri perar-
duis et quidem ineuitabilibus necessitatibus ejusdem castri compulsus 
magnam quanti tatem rerum generöse domine Barbare fiüe condam 
Magnifici Benedicti de Chaak ex generosa olim domina Apolonia de 
Eozgon progenite consortis sue charissime in auro , gemmis , lapidi 
bus preciosis , torquibus , cathenis aureis , inaucibus , armillis et 
perichelidibus ceterisque rebus aureis et jocalibus per Spectabilem 
et Magnificum condam dominum Petrum Gereb de Wyngar th Pala-
tinum Regni Hungar ie tempore nuptus ejusdem domine Barbare ipsi 
dominó Francisco Hederwari facti eidem domine datarum et dona-
tarum ad valorem viginti milium fiorenorum auri puri Hungarica-
lium monete currentis se extendeucium ad necessitates varias ejus-
dem castri Jaycza exposuisset , pro eo ne ipsa domina Barbara con-
sors sua tantis rebus et bonis suis modo premisso per eundem Fran-
ciscum Hederwary ad neccessitates dicti castri expositis quoquo mo-
do f rus t r a re tu r , castra sua Ozora et Thamassy voeata in Tholnensi, 
nec non opida Ozora et Dalmad ac possessiones Bozzas , Debrenthe, 
Mar thon , Felsew Maysa et Also M a y s a , porcionesque suas posses-
sionarias in possessionibus Zokolendred et Gerenas in eodem Thol-
nensi , ac possessiones Ennyng et Thotffalw cum domo et curia no-
bilitari in eadem Ennyng in Wesprimiensi ad dictum Castrum Ozora 
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per t inentes ; item opida T h a m a s s y , Ireg et K a n y a , nec non posses-
siones Thenge lycz , Wyf fa lw , P r o s a , Megyes, I r e g , Gonozd , Meen, 
Kysc l ieh , Thengeld , Ewssy atque porciones possessionarias in pos-
eessionibus Zempche, Nagcheh , et Sarffalwa in dicto Tholnensi et 
possessionem Remethe in Wesprimiensi Comitatibus exis tent ia , habi-
tas et adjacencia ad prescriptum Castrum Thamassy spectan. si-
mulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinenciis quibusl ibet , terris 
scilicet arabilibus cultis et incultis , agris , pra t i s , pascuis , fenetis, 
campis , siluis , rubetis , nemoribus , montibus , vallibus , vineis, vi-
nearumque promontoriis, aquis , fluuiis , piscinis , piscaturis , arun-
d i n e t i s , paludibus , lacubus , molendinis et eorundem locis, genera-
liter vero quarumlibet vti l i tatum integri tat ibus quouis nominis voca-
bulo vocitatis ad eadem castra , opp ida , possessiones porcionesque 
possessionarias de iure spectantibus et pertinere debentibus mento-
raié domine Barbare pro premissis viginti millibus florenis auri puri 
Hungaricalibus ab eadem domina Barbara modo premisso leuasset 
dedisset , impignorasset et pignori obligasset , prout dedi t , inscri-
psit et obligauit nostri in presencia tamdiu per eandem dominam 
Barbaram suosque heredes et posteritates vniuersos tenen. possiden. 
pariter et haben, donec et quousque eisdem de prescriptis viginti 
millibus fiorenis satisfactum fueri t quoad p lenum; assumpmendo ni-
chilonimus prelibatus Franciscus Hederwari memoratam dominam 
Barbaram suosque heredes vniuersos in pacifico dominio dictorum 
bonorum possessionariorum infra tempus redempcionis eorundem con 
tra quoslibet impeti tores , causidicos et actores defensare conseruare 
propriis suis laboribus et expensis , harum nostrarum vigore et te-
stimonio l i t terarum sigillo nostro majori autentico communitarum me-
diante. Datum feria secunda proxima post Dominicam Reminiscere 
anno millesimo quingentesimo decimo quinto. 

Altera vero earundem pro ipsa parimodo domina Barbara 
producta ejusdem scilicet Conuentus Cruciferorum de Alba li t tera sta-
tutoria sedecimo die sabbati proximi post festum Beati Georgii mar-
tiris in anno domini millesimo quingentesimo decimo quinto t rans-
acto preteritum in pargameno priuilegialiter edita dcclaraBat, quod 
Andreas Thyborcz de Henye et Georgius Chok de Wepseen pala-
tinales ad litteratoriam peticionem Spectabiiis et Magnifici condam 
Emerici de Peren Comitis perpetui Comitatus Aba Wywariensis Re-
gni Hungarie Palatini missi, ac religiosus f ra ter Stephanus de Zabas 
presbiter ipsius Conuentus hominee diebus et terminis presentibus-
que vicinis et commetaneis preseriptorum castrorum Ozora et Tha-
massy litteris in eisdem specifice nominatimque declaratis et expres-
sis introduxissent memoratam dominam Barbaram in dominium eo-
rundem castrorum nec non opidorUm similiter Ozora et Dalmad voca-
torum ac totalium possessionum Bozzyas , Debren the , Marthon, 
Felsew Maysa , Also Maysa et Zekel appellatarum porcionumque 
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possessionariarum in possessionibus Zokol Endred et Gerenas in 
dicto Comitatu Tholnensi existencium habi tarum ad prenotatum 
Castrum Ozora per t inencium, preterea opidorum T h a m a s s y , Nagh 
Ireg et K a n y a , nec non totalium possessionum Thenge lycz , Wy-
falw, Prosa, Hegyes , Ireg, Gonozd, Meen, Kysehech, Thengeld, Ewssy, 
Inoka et Kospa nomina ta rum, atque porcionum possessionariarum 
in possessionibus Zempche , Nagh Cheh et Sar f fa lwa, omnino in eo-
dem Tholnensi et Remethe nuncupatarum in Wesprimiensi Comi-
tat ibus adjacencium habi tarum ad prescriptum Castrum Thamassy 
spectancium; item possessionum Ennyng et Tbotffa lw vocatarum in 
Wesprimiensi Comitatu exis tencium, statuissentque eadem et eas-
dem eidem simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinenciis quibus-
libet premissi pignoris t i tulo sibi incumbente possidenda nullo pe-
nitus contradictore appai-ente. 

Tercia nempe ipsarum li t terarum in persona scilicet prelibati 
Benedicti de Batthyan presenta ta Serenissimi v tputa Principis condam 
Domini Wladislai Regis genitoris nostri charissimi felicis memorie 
littera consensualis Bude fer ia secunda proxima post festum Beati 
Luce Ewangeliste in anno gracie millessimo quingentesimo sexto Re-
gnorum suorum anno Hungarie etc. decimo sept imo, Bohemie vero 
tricesimo septimo modo simili in pargameno emanata subscripcione-
que manus sue Regie proprie roborata , habens in se t ranssumptiue 
tenores quarundam li t terarum Spectabilis ac Magnifici condam Co-
mitis Pe t r i Comitis de Sancto Georgio et de Bozyn Judicis Curie 
ejusdem condam paterne Majestatis ac Waywode Transiluaniensis 
Bude predicta in crastino festi Beati Galli Confessoris in pretacto 
salutis anno millesimo quingentesimo sexto priuilegialiter editarum, 
inter cetera declarancium, quod ipse Benedictus Bat thyan summus 
Thezaurar ius Regius ab v n a , ac Franciscus filius Magnifici condam 
Nicolai de Hederwara ab alia part ibus coram ipso Comite Petro 
personali ter constituti per eundem Franciscum de Hederwara sponte 
confessum extitisset pari ter et re latum in hunc modum : Qualiter 
ipse debitum habens respectum ad preclara ipsius Benedicti de Bat-
thyan beneficiorum et multipliciun complacenciarum mer i t a , quibus 
ipse sibi in plerisque rebus et factis suis peragendis ac expedien-
dis a primiewo juuentu t i s sue tempore decedente patre suo ad ilja 
vsque tempóra prompta Semper solicitudine et animi integerrima con-
stancia non solum adesse, verum, eciam prodesse s tudu isse t ; tum 
igitur ex e o , tum vero pro illis duodecim millibus fiorenis auri, 
quos idem Benedictus f ra te rna ea char i t a t e , qua eciam via gene-
racionalis propagacionis et consanguineitatis ipsi Francisco att ineret 
permotus ad nonnullorum ejusdem Franc isc i , veluti omnibus fere 
rebus et bonis suis per direpcionem Alemanorum hujus Incliti Re-
gni Hungarie emulorum et hostium publicorum post obitum Sere-
nissimi Principis condam Domini Mathie Regis Hungarie et Ducis 
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Austrie etc. felicis reminiscencie vacante adbuc regimine ejusdem 
Regni (quod in seipsum prorsns diuisum fuerat) immediate fac tam 
orbati atque spoliati negociorum expedicionem; ex post vero ad 
certorum jurium suorum possessionariorum pre manibus alienis ex 
impignoracione progenitorum suorum titulo pignoris habitorum re-
dempcionem, nouissime siquidem ipso eodem Benedicto nondum 
pretacto Thezaurar ia tus ofFicio functo ad debitam fidamque et tu-
tam castri Jaycza in confinibus et pene fauc ibus Tbwrcorum Chri-
stiane religionis hostium attrocissimorum adjaceutis consernacionem; 
dum videlicet idem Franciscus Banatum et honorem ejusdem castri 
ex collacione dicti condam Domini Wladislai Regis t enu isse t , sti-
pendiaque et sallaria sua racione conseruacionis ejusdem castri per 
ipsam Regiam Majesta tem annuatim dari debencia per Thezaura-
rios suos Regios tunc constitutos non in tempore et plenarie (prout 
fieri debuisset) sed difFicillime et interdum notabili cum defectu 
rest i tuta fu i s sen t , requirente , et ipso eodem Francisco instanter po-
stulante sub spe refusionis et rehabicionis eorundem nomine ejus-
dem Francisci large exposuisset ; quorum quidem bcucficiorum pre-
libati Benedicti de Bat thyan ipse Franciscus de Hederwara non im-
memor esse, quin pocius vicém gratitudinis al iquantisper rependere 
cupiens , de rehabicione eciam preseriptorum duodecim millium flo-
renorum auri eundem Benedictum eertum et securum reddere volens, 
totales possessiones suas The then in Pesthiensi , ac Koch, Kethhel , 
Chaza r , Chycho , et Wygman in Komaromiens i , nec non Genyew, 
T h a a b , Zenth Myklos , Saag et Ewrs appellatas in J a u r i e n s i , item 
castra Ozora et Thamassy nominata in Tholnensi Comitatibus exi-
stencia et habi ta simul cum cunctis opidis , vi l l is , prediis, possessio-
nibus porcionibusque et quibuslibet juribus possessionariis vbilibet et 
in quibuscunque Comitatibus hu jus Regni Hungarie existentibus et 
adjacentibus quocunque nomine vocitatis ad eadem castra de ju re 
et ab antiquo spectantibus pert inereque debentibus (dempta solum-
modo quadam possessione Igar appe l la ia in Comitatu Albensi habi ta) 
ac pari ter cum cunctis earundem possessionum, castrorumque et ju-
rium possessionariorum ad eadem castra vt prefer tur spectancium 
vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet memorato Benedicto de Bat-
thyan suisque heredibus et posteritatibus vniuersis modo subscripto 
duxisset inscribendas, obl iganda, donanda et conferenda; ita vi-
delicet , vt si eundem Franciscum de Hederwara absque heredum 
sexus masculini solacio de hac luce decedere vel ejuscemodi heredes 
ejusdem, quod Deus auertat , deficere quouis modo cont ingere t ; extunc 
prenotate possessiones T h e t h e n , K o c h , K e t h e l , Chazar , Chycho, 
Wigmaan , Gíenyew , Thaab, Zenth Myklos , Saag et Ewrs simul cum 
pretactis suis cunctis vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet in pre -

fa tum Benedictum de Bat thyan suosque heredes et posteritates vni-
uersos statim et immedia te , pureque et simpliciter deriuari et con-
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descendi debeant eo facto per eosdern jure perpetuo et irreuocabili-
ter ac cum eo jure et jurisdiccione , quibus per ipsum franciscum 
et progenitores ejusdem tente fuissent et possesse , t enende , possi-
dende pariter et h a b e n d e ; prenotata vero castra Ozora et T h a -
massy vnacum dictis eorum cunctis pertinenciis sub condicionibus 
et articulis li t teris in eisdem fassionalibus limpide declaratis in 
ipsum parimodo Benedictum de Bat thyan suosque heredes et poste-
ri tates vniuersos deuoluta et redacta haberentur ipso f ac to ; cui 
quidem fassioni ipse Dominus Wladislaus Rex suum Begium con-
sensum prebuit beniuolum pari ter et assensum. 

Quar ta deinde ipsarum lit terarum nomine antefate domine 
Katherine co?isorlis pre wtati Andree de Bathor l i t t e ra v ide l ice t p red i -
cti Conuentus Cruciferorum de Alba fassionalis in pargameno pri-
uilegialiter conscripta hanc verbalem habet continenciam : 

Conuentus Cruciferorum Ordinis Sancti Johannis .Terosolimitani 
domus hospitalis Ecclesie Beati Regis Stephani de Alba Omnibus 
Christ i fidelibus presentibus pari ter et futur is presencium noticiam 
habituris salutem in omnis salutis largitore. Ad vniuersorum noti-
ciam harum serie volumus peruenire : Quod Magnificus Franciscus 
filius condam Nicolai de Hederwara coram nobis personaliter consti-
tu tus sponte confessus est in hunc modum : Quomodo ipse graui 
admodum ad presens compulsus necessitate a Magnifico Stephano 
de Rozgon ac generosa Domina Kather ina consorte ejusdem sorore 
videlicet sua carnali viginti mille florenos auri sub spe mutue resti-
tucionis leuasset et reeepisset , de quibus ipse eisdem Stephano de 
Rozgon et domine Kather ine consorti ejusdem nullám (így) hacte-
nus satisfaccionis complementum facere et impendere potuisset et nec 
posset in presenciarum. Nolens tarnen ipse , vt t an ta pecuniarum 
summa insoluta r e m a n e a t , v t exinde inter eos vel heredes ipsorum 
aliqua questionis matéria nunc vel in futurum oriri posse t , de be-
neplacita annuencia eorundem Stephani de Rozgon et domine Ka-
therine consortis s u e , qui fraternali pocius quam pecuniarum cu-
pidi tate a l ic iuntur , volens eosdem Stephanum de Rozgon ac do-
minam Kather inam consortem ipsius de rehabicione prescriptarum 
pecuniarum summis (így) securos reddere , Castrum et opidum 
Ozora cum tr ibuto ibidem exigi soli to, nec non possessiones ^íy-
lás'," Zökol , E n d r e d , Bozzias , Ma^thon, Felsew Maysa , Also 
Maysa et Debrenthe in ' ^T ip lae f i s i . j ^ac Igar cum predio Kender-
tho in Albens i , nec non Zenth Myklos, Thotbfa lw et Izgryn si-
mulcum prediis Tharcha, Párkányos , Bogathwara et Sandorrethe in 
Wespr imiens i , ac porciones possessionarias in possessionibus J 3 e -
renas , Zenth Myklos , E w r d , Zekel et predium Sythfew in pre-
dicto Tholne^nsi^ item W s t r u m Tfiamassy vocawin ac opida si-
militer T r a f f i ^ y et Dalmad nuneupa ta , cum tributo in eodem 
Thamassy exigi solito, ac possessiones W y f f a l w , Thenge lycz , Me-
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gyes , Ireg , Sonozd , Kyschecl i , Sarffa lwa, Kechew , Meen , Olaz-
kanya , Magyarkari ya , Hewkwth , Inoka , Chechk voca tas , nec non 
porciones possessionarias in possessionibus Zemcbe , K o s p a , Nagh-
c h e h , Thenge ld , Ewsy et Bak vocatis , ac predia I n a g h , Pwztha 
Thengelycz , Kys K e c h e w , alio nomine Pwz tha Kechew et Malyka 
nuncupata in predicto Tholnensi existentes hab i t a ; nec non pos-
sessiones Somodar et Remethe vocatas cum predio Berek in Simi-
giensi ; item Castrum et opidum Posegawar vocatum ac t r ibutum 
in eodem hab i tum, possessionesque L y p i e , Hemowcz , Lypancz, 
Ivwpelyancz, P r y b i n e , Dreskowcz , Werhowcz , Zthrwmenyk et 
Ze lcha ; nec non castellum Podwersya possessionem Desewaltz vo-
catam ac porciones possessionarias in possessionibus Podgragya, 
Zenth I s thwan , Lypmye , Banychewo , Gregathowcz , Zelna , Cher-
nethysc^a , Zagrabacz , Rybnyak , Ivwpancz , Ivaproncza , Oryawa, 
Kowachowcz , predia Wokanowcz et Ze lcha ; item jus patronatus 
Abbacie Ecclesie de jRwdyna omnino in de ^ Posega ; nec non pos-
sessiones Geny w , T h a p , S a a g , Ewrs et Raro , ac porciones pos-
sessionarias in possessionibus Hederwara et t r ibuto ibidem liabito 
Also Warn , Olthwa , Selkethew , F a y z , Zenth P a l , Panthe , Cha-
nad , Swnazeg , L a d a m e r , Zomol, Wyffa lw, Medwe , Zabody , Zy-
get l i , E t h w e n , et tributo in eadem habito Geyr et Kys Bara t thy , 
ac predia Beren th , Zeleber , Zenth Iwaii Eghaza , Sykefewlde, 
Bodon , Nemawelgye , T h a p l a n , Zent Myklos , Hamwas , Hedreh , 
Iz therga thew, Zolnok et Gomboldws omnino in Jauriensi ; prete-
rea possessiones W y g m a n , C h y t h o w , Koch et t r ibutum In eadem 
exigi soli tum, Kethel et C h a z a r , item predia Gywrch , Zolnok, 
Berthalamos , Baranchhaza , Theke , Posahaza , Atthyafewlde, The-
gen , Othelek , Saras , Mathyasfewlde , Pethend , Aroksykar, Wen, 
Z y l , Ke reka rok , B a t h y c z , Rosas et Pwztha Etlie in Komaromi-
ensi , nec non porciones possessionarias in possessionibus Gyw-
lwcz , Se lew, D a r n o , Remethe , Bodak , Lypol thf ta lwa et pre -
dio Fornad in Posoniensi , similiter porciones possessionarias in 
possessionibus AräK""et Nowak in Mosoniensi , S threm, Zenth 
K w t h , Zombathffalw, Sa lman , L a k , Bykes", C h a k a n , Aborgatha 
cum prediis Dyenesy et L a k in Castr iferrei , ac possessionem The-
then in Pesthiensi ac alia queuis ju ra sua possessionaria vbi-
cumque et in quibuscumque Comitatibus hujus Regni existentes et 
habita simul cum cunctis prescriptorum cas t rorum, opidorum, pos-
sessionum , prediorum porcionumque et jurium possessionariorum 
vt i l i ta t ibus , terris v tputa arabilibus cultis et incultis , agr i s , pra-
tis , pascuis , aquis , fluuiis , piscinis , piscaturis , siluis , nemoribus, 
mont ibus , vallibus , vineis , vinearumque promontoriis , molendi-
nis et locis molendinorum, generaliter vero quarumlibet integri-
tatum vti l i tat ibus quou's nominis vocabulo vocitatis ad eadem ca-
stra , opidaque, possessiones , predia et porciones possessionarias 
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de ju re et ab antiquo spectantibus et pert inere debentibus j a m 
fato Stephano de Rozgon et domine Kather ine consorti sue pro 
prenotatis viginti millibus florenis auri tal i sub condicione pignori 
duxisset obl iganda, prout obligauit et impignorauit nostri in pre-
sencia , quod si volente D e o , cui liumana nequit resistere fragi-
l i t a s , prefa tum Franciscum de Hederwara absque heredum sola-
c io , quod Deus a u e r t a t , ab hac luce decedere cont iger i t , extunc 
prescripta vniuersa ca s t r a , opida et queuis j u r a sua possessionaria 
simul cum prescriptis suis pertinenciis in et ad memoratos Stephanum 
de Rozgon et dominam Kather inam consortem suam et eorundem 
heredes pro hujusmodi viginti millibus florenis aur i deuoluantur 
et debeant redundari pleno j u r e ; ita videl icet , quod si quispiam 
f r a t rum vel consanguineorum suorum, vel quicumque a l i i , quo-
rum redempcioni preasser ta ca s t r a , opida, et alia ju ra possessio-
naria sua magis competun t , eadem non aliter nisi solucione pre-
dictorum viginti millium florenorum auri omni rerum estimacione 
seclusa a manibus ipsorum Stephani de Rozgon et domine Ka-
therine consortis ejusdem et eorundem heredibus redimendi habe-
ant potestatem. In cujus rei memóriám firmitatemque perpetuam 
presentes l i t teras nostras priuilegiales pendentis et autentici si-
gilli nostri majoris munimine roboratas duximus concedendas. Datum 
die dominico proximo ante festum Beate Sophie vidue anno do-
ijÜM' m i l k ; ' i 1 i I i g o n t & ^ u u a ^ , venerabili et religiosis domino La-
dislao P r e c e p t o r e , Magistro Georgio Lec to re , Anthonio Cantore, 

altero Georgio Cus tode , ceterisque f ra t r ibus Ecclesie nostre pre-
dicte feliciter existentibus. 

Quinta vero earundem lit terarum scilicet honorabilis Capi-
tuli Ecclesie Sancti Stephani prothomärtiris de promontorio Wara-
diensi priuilegialis in pargameno emanata in persona scilicet ante-
fa t i Johannis Dragffy producta hujusmodi sequitur sub t eno re : 

Capi tulum Ecclesie Sancti Stephani prothomärtiris de pro-
montorio Waradiensi omnibus Christi fidelibus presentibus par i te r 
et futur is presencium noticiam habituris salutem in salutis largitore. 
Ad vniuersorum noticiam harum serie volumus perueni re : Quod 
generosa domina Dorothea relicta condam Magnifici ßar tholomei 
Dragf fy de Be l thewk, filia videlicet olim Emerici Banffy de He-
derwara coram nobis personaliter consti tuta onera et quelibet gra-
uamina quorumlibet in infrascriptis per omnia in se assumpmendo 
per eandem sponte et libere confessum extitit et relatum in hunc 
m o d u m : Quomodo ipsa matura in se deliberacione prehabita to-
tum et omne jus suum , omnemque juris et dominii proprietatem, 
quod et quam ipsa in totalibus castris Ozora sed et pertinenciis ejus-
dem , scilicet in opido Ozora ac possessionibus Mar thon , Bozzas, 
Felsew Maysa , Also M a y s a , Debren thes , Zokol et Thothffalw in 
Tholnensi , ac Igar, Gerenas in Albens i ; nec non similiter in cas t ro 
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Thamassy et pertinenciis ejusdem , videlicet T h a m a s s y , Wyffalw, 
Thengelycz , Senczee , Kaspa , Megyés, Ireg , Gonozd ac opido Iregd, 
Kysche l i , Nagh Chech , Saarfalwa , Meen , Ewssy , Thengeld , Olaz-
K a n y a , Magyar-Kanya , Inoka , Baak , Janók ,Checzk , D a l m a d , Ze-
kel in predicto Tholnens i , Reme the , Somodar in Simigiensi^ ac 
opido Thethen in Pes thiens i , Zeer , T h a r d o s , Thothffalw in Wes-
primiensi , Chazar , Keclhel , Kocz , W y g m a n , Chycho in Kornaro-
miensi , Genyew, Zenth Myklos , T h a a b , Saag , Ewrs ac vna piatea 
ciuitati s Jauriensis A r a c z k , Nowak in Mosoniensi, Boclak , Lypto-
ffalwa , Sely , Remethe , Gywlwcz , Darno , Also W a y , Zygeth, 
Raro, Zwmor in Posoniensi j item in castro Posegawar nec non perti-
nenciis ejusdem vtputa ciuitate Posegawar , Ztremenycz , Drezkolcz, 
Zewlche , Haymocz , L y p y e r , Lypancz , P r y b y n y e , Wethowcz , in 
de Posega ; item similiter in castello Podwersa ac in pertinenciis 
ejusdem videlicet opido Podwersa , Zenth I s t h w a n , Zelnatacz , La-
liolcz , Bezewlcz , Kowachoz , Zelna , Kwpryna et Kropancz in dicto 
P o s e g a ; item in pertinenciis Hederwara et Zthryn in dicto Posoni-
ensi Comitat ibus, aliisque vniuersis jur ibus possessioniariis dicti 
condam Emcrici Bani genitoris scilicet sui vbilibet intra ambitum 
hujus Regni Hunga r i e , quam eciam in Regno Sclauonie existenti-
bus et habitis , quod et quam ipsa domina Dorothea quocumque ti-
tulo jur is in premissis castris , opidisque et possessionibus ac perti-
tinenciis eorundem et earundem hactenus habuisset aut in fu tu rum se 
habere spera re t , simul cum vniuersis eorundem vtilitatibus ac perti-
nenciis quibusl ibet , terris scilicet arabilibus cultis et incul t is , agris, 
pratis , pascuis , fenetis , siluis, nemoribus , montibus , vallibus , pi-
scinis , piscaturis , molendinis , molendinorumque locis , vineis , vi-
nearumque promontoriis , general i ter vero quarumlibet vtil i tatum 
earundem integr i ta t ibus , quouis nominis vocabulo vocitatis , ad eas-
dem castra et opida possessionesque prenotatas et pertinencias ea-
rundem de jure et ab antiquo spectant ibus et pert ineré debentibus 
Magnificis Georgio et Johanni filiis condam Bartholomei Dragffy de 
Belthewk jpredicta priuignis suis dedisse t , donasset et contulisset, 
prout ipsa domina Dorothea ded i t , donauit et contulit nostri in 
presencia jure perpetuo et irreuocabiliter in filios filiorum et here-
dum per heredes , tenenda possidenda pariter et h a b e n d a , nil jur is 
nilve dominii proprietatem sibi prefa ta domina in eisdem castris ac 
opidis , possessionibusque et eorundem pertinenciis reseruando , sed 
totum et omne jus suum dominiique proprietatem in prefatos Geor-
gium et Johannem Dragffy , ipsoruinque heredes et posteri tates vni-
uersos pleno jure transferendo. In cujus rei testimonium firmitatem-
que perpetuam presentes litteras nostras priuilegiales pendentis et 
autentici sigilli nostri munimine roboratas duximus- concedendas. 
Datum feria .tercia proxima post festum inuencionis sancte crucis 
anno domini millesimo quingentesimo sexto. 
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Sexte dehinc ipsarum littere videlicet Capituli Sancti Ste-
phani Prothomärt ir is similiter priuilegialis nomine ejusdem Johannis 
Dragffy exhibite continencia verbális hec e s t : 

Capitulum Ecclesie Sancti Stephani pro thomar th is de pro-
montorio Waradiensi omnibus Christi fidelibus presentibus pari-
ter et futur is presencium noticiam habituris salutem in omnium 
saluatore. Ad vniuersorum noticiam harum serie volumus perue-
nire : Quod Magnifici Georgius et Johannes filii condam Bartho-
lomei Dragffy de Belthewk ab v n a , par te vero ex altera gene-
nerosa domina Dorothea relicta prefati Magnifici condam Bartho-
lome! Dragffy nouerca eorundem Georgii et Johannis filia vide-
licet Magnifici olim Emeriei Bani de Hederwara coram nobis per-
sonaliter constituti per easdem par tes sponte et libere confessum 
extitit pariter et relatum in hunc m o d u m : Quomodo ipsi certis 
rationabilibus ex causis matura in se deliberacione prehabita in in-
frascriptis eorum porcionibus et juribus possessionariis talem in-
ter se concambialem fecissent permutacionem perpetuo du ra tu ram: 
Quod memorata domina Dorothea directas et equales tres partes to-
talium porcionum suarum possessionariarum in opidis Ozora ac Tha-
massy et I r e g , nec non possessionibus Marthon , Bozzas, Thengeld, 
Felsew M a y s a , Also Maysa , Debrenthe , Naghcheh , Kyscheh, Ka-
n y a , Z a k o l , Gonozd , Meggyes Iregh , W y f f a l w , Zenche , Thenge-
lycz , Menthothffalw ac Igar et Gerenas vocatis omnino in Comi-
ta tu Tholnensi existentium h a b i t a s , reliquam quartam partem sibi 
ipsi reseruando; simul cum cunctis ipsarum vtilitatibus et pertinen-
ciis quibusl ibet , terris v tputa arabilibus cultis et incul t is , agris , 
pratis, pascuis, siluis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearum-
que promotoriis, aquis, fluuiis, piscinis, piscaturis, aquarumque decur-
sibus, molenelinis et locis molendinorum ; generaliter vero quarumlibet 
earundem vti l i tatum integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis 
ad easdem directas et equales tres partes dictarum totalium porci-
onum suarum possessionariarum de jure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus annotatis Magnificis Georgio et Johanni Dragffy 
priuignis suis ju re perennali dedisset contulissetque et appropriasset 
possidendas ; in quarum quidem recompensam e conuerso Magnifici 
Georgius et Johannes Dragffy consimiliter directas et equales nie-
elietates quarundem duarum possessionum videlicet Seeplak et Bews-
haza vocatarum in Comitatu Zolnok mediocri existencium habita-
rum modo simili simul cum cunctis "psai-um vti l i tat ibus et perti-
nenciis quibusl ibet , terris scilicet arabilibus vt s u p r a , ad easdem 
meditates predictarum possessionum earum de jure et ab antiquo 
spectant ibus et pertinere debentibus prelibate domine Dorothee no-
uerce ipsorum jure consimiliter perhennali dedissent, donassent con-
tulissentque et appropriassent possidendas, preterea iidem Geor-
gius et Johannes considerantes i d , quod ex quo pretacte porcio-
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nes possessionarie prelibate domine Dorothee nouerce ipsorum in 
estimacione et equiualente predictas porciones eorum possessiona-
rias plurimum preualerent , insuper eidem domine Dorothee no-
uerce eorum octo milia florenos auri puri Hungarieales veri et ju-
sti ponderis plenarie persoluissent , quos- quidem octo milia flore-
nos auri eadem domina Dorothea ab eisdem Georgio et Johanne 
Dragffy jam ex integro recepisse asseruit nostro in conspectu ; 
immo partes prenotate pretactas ipsorum porciones modo quo su-
pra pe rmuta run t , sibique inuicem per modum concambii dederunt 
contuleruntque appropriarunt jure perpetuo et irreuocabiliter in fi-
lios filiorum et heredum per heredes tenendas , possidendas pari ter 
et habendas. In cujus rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes litteras nostras priuilegiales pendentis et autentici sigilli no-
stri munimine roboratas duximus concedendas. Da tum feria quinta 
proxima post festum Inuencionis Sancte Crucis anno Domini mil-
lessimo quingentesimo sexto. 

Septima deinde earundem lit terarum videlicet Inuictissimi 
Principis condam Domini Mathie Regis laudande preclareque me-
morie littera confirmacionalis pro memorato Nicolau filio Francisci 
Herczeg exhibita et presentata per manus Reuerendissimi in Christo 
patris Domini Stephani Ecclessiarum Colocensis et Bachiensis Ar-
chiepiscopi Aule sue summi Cancellarii fidelis sui dilecti anno verbi 
incarnati millesimo quadringentesimo sexagesimo qua r to , decimo 
calendas Maii Regni autem sui annosepT!mT^orSlTa?^lTÍ6 vero pri-
mo in pergameno per modum libelli confecta et emana t a , dupplici-
que sigillo suo in pendenti communita in persona prenominati Ni-
colai Herczeg exhibi ta , habens in se t ranssumptiue tenores quarun-
clam lit terarum Magnifici condam Comitis Ladislai de Palocz Ju-
dicis Curie Regie adiudicatoriarum et composicionalium pari ter et 
s ta tutar iarum Bude sexagesimo die octauarum festi Beati Jacobi Apo-
stoli in anno gracie millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto 
editarum et honorabilis Capituli Ecclesie Albensis exinde relatoria-
r u m i n t e r cetera declarancium: Quod cum ob contradictoriam in-
bibicionem statucionis directe et equalis medietatis castri W y w a r 
vocati ac porcionum possessionariarum in possessionibus Dewshyda, 
Azalo, E g r e s , Ke the l , Omak , R w p o l , M a l y h n a , Rwpol few, Plys-
kewelgh , Gyekfa lwa , Magyarfalwa , Bekasho , Zerdahe l , Zenna, 
D e n n a , Wyuar laka , Zenth Palhoztharthozo , Warmyzwewlgye om-
nino in Simigiensi; item castri Thamassy nec non possessionum Tha-
massy , Naghthengelycz , Kysthyengelycz , Kospa , Zempche , Po-
rosa , Gonozd , Megyesfewgh , Inoka , Kewkwth , Remethe , Kanya, 
Ewssy , Thengeld , Saarf fa lwa, Irewg omnino in Tholnens i ; prete-
rea porcionum possessionariarum in possessionibus" Hedrehel , Hen-
che , Ka rda rkwth , Gyege , Also W y s n i e , Hodosfew, Zentkyral, 
K e n e z , Gyewngyews similiter in Simigiensi; nec non castri Pöse-
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gawar vocati possessionuinque vtrarumque H y n y e , Hewmoocz, Wiy-
liocz , Zeremenyk , Dreskowcz , Pribinj^e, Zelcze in de P o s e g a ; item 
alteriüs castri Podwersa vocati nec non porcionum possessionaria-
rum in possessionibus Felsew Podwers , Also P o d w e r s a , Kopaanch, 
Lypynve , Bakafew , Jakabwclgye , Benekonaz , Hergo ldo , Zelna, 
Also Zelnacz , Felsew Zelnf t thacz, Wer lye vocatis similiter in de 
Posega ; demum madiotatis possessionis Also Marsa vocate in de Ba-
ranya Comitatibus existentibus habi tarum; item castelli Belethyncz 
et possessionum similiter Bele thyncz , nauigiique ibidem in fluuio 
Baza vocato existenti et habito , nec non Sahor , Rathynocz , Bw-
f y n c z , P r o h w d , Iz tkrwgh , Thwnyocz , alterius Thwnyocz , Zab-
la thya , Dwgwlaz , Losynocz , Badinocz , Lwkanocz , Lethynocz, 
Baskoch}' , Her thelyncz , Waharocz , Lypocz , Krazeyncz , Gozy-
la thy , Opoyewcz , Wthworchyke , Glogonaez , Badanachy , Bwbw-
lynochy , Kazthyncz , Lwkwzelo , Wthworchyzke , Lypolcz , Bra-
thenycz et Blasewlcz in Comitatu de Walko, in districtu videlicet 
Wyzkwz appellato situatarum; nec non porcionis possessionarie in pos-
sessione Komary Zentkgyewrgh vocata in eodem Comitatu existente 
habi te ; nec non Meen, Naghcheh in dicto Tho lnens i : item opidorum 
et possessionum Hod et Wasarhe l , Thoron, Abran, T h a r y a n , Zenth 
Myhalwczaya, Chomorkan, Samson, Dona th-Tornya , Hegyes, Kwthws , 
et Kamaras vocatarum in Chanadiensi ad dicta opida Hod et Wasarhe l 
spectancia ; pre terea Kee th Sopron, Waryas , Mykehaza, Lwkachffal-
wa, Kynged, Zyond, Kandaffalwa, Bathonya, Bathornya in districtu 
Zarrazeermelleke , et Dombeghhaz, Iratus, Wyzes , Maryan, et Abon, 

nec non prediorum Keethkwpa , Kerezthhyenardew , Wasegnaza , Me-
gyes , Nados, Harom, At thyfew appellatarum in Orodiensi Comitatibus 
existentibus habitarum et ad dictum opidum Thoron pertinencium ha -
bitarum , Reuerendus in Christo pater dominus Raphael Herczeg di-
ctus de Zekchew electus Ecclesie Boznensis , Phylipus et Paulus si-
militer Herczeg dicti f ra t res carnales ejusdem domini Raphaelis fi-
lii videlicet conclam Ladislai Herczeg , Magnificos Laurencium de 
Hederwara Regni Hungarie Pala t inum et Emericum pridem Banum 
Machonuiensem filium ejusdem legitime euocacionis modum seruando 
contra se ad octauas festi Epipbaniarum Domini tunc proxime pre-
teriti Regiam in Presenciam traxissent in causam, ipsaque causa ab 
eisdem octauis primo seriebus litterarum Comitis Georgii de Roz-
gon alias similiter Judicis Curie Regie , et tandem ejusdem Comitis 
Ladislai de Palocz prorogatoriarum seriebus ventilanda ad pretactas 
fest i Beati Jacobi Apostoli octauas prorogatiue deuenisset; tandem 
ipsis octauis festi Beati Jacobi Apostoli instantibus prefatus domi-
nus Raphael Herczeg pro se personaliter et pro prelibatis Phylpws 
ac Paulo fratr ibus suis carnalibus cum procuratoriis »litteris Capituli 
Ecclesie Quinque-Ecclesiensis in ipsius Comitis Ladislai veniendo 
presenciam volens prescripta cas t ra , opida, possessiones et villas 
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sibi ac dic t is fratr ibus suis de jure pertinere debere declarari , quas-
dam tres l i t teras, vnam Serenissimi Principis condam domini Karoli 
Regis Hungar ie felicis reminiscencie, et aliam Pre la torum ac Baro-
num ipsius Regni Hungarie ; terciam siquidem et vltirriam Excellen-
tissimi Principis condam domini Sigismundi Romanorum et Hungarie 
Regis etc. consensualem pariter et confirmacionalem, quarum quidem lit-
terarum ejusdem domini Sigismundi Regis continencia verbális liec e s t : 

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex semper Augu-
stus ac Hungar i e , Da lmac ie , Croacie etc. Rex memorie commen-
damus tenore presenciurn significantes quibus expedit vniuersis : 
Quod fideles nostri dilecti egregii viri Ladislaus et Henricus filii 
Wayuode de Thamassy in personis egregiorum virorum Ladislai 
et Stephani Herczeg de Zekchew proximorum videlicet ipsorum ad 
nostre Serenitatis adiendo conspectum exhibuerunt nobis quasdam 
litteras nostras priuilegiales; nec non secreto sigillo nostro al ias 
propter augmentum tituli nostri racione eleccionis nostre in Regein 
Romanorum facte absque aliqua causa dubiosa confracto consigna-
tas super quibusdam nostris gratis indultis ad humillitnam suppli-
cacionem condam Magnifici Johannis Waywode patria scilicet ipso-
rum Ladislai et Henrici annotatis Ladislao et Stephano Herczeg 
per nostram Majestatem benigniter factis confectas tenoris infra-
scr ip t i , supplicando exinde iidem Ladislaus et Henricus nomini-
bus ét in personis quibus supra Majestati humiliter et deuote , v t 
easdem litteras nostras graciosas acceptare tenoresque earundem 
nostris litteris patentibus sub presenti nostro nouo maiori sigillo, 
quo vt Rex Hungarie v t i m u r emanandis transsumpmi et trans-
scribi faciendo dictis Ladislao et Stephano Herczeg ac eorum vni-
uersis heredibus et poster i ta t ibus vniuersis innouantes perpetuo 
valituras dignaremur confirmare ; quarum tenor is est : 

Nos Sigismundus Dei gracia Rex Hungarie , Da lmac ie , Cro-
acie etc. Marchio Brandenburgensis etc ac Sacri Romani Imperii 
Yicarius Generalis et Regni Bohemie Gubernátor memorie com-
mendamus tenore presencium significantes.: Quod nos ad humil-
lime et deuote supplicacionis instanciam fidelis nostri dilecti Ma-
gnifici Johannis filii Henrici de Thamassy Waywode nostri Trans-
siluanensis Majestati nostre porrecte; tum ettenim fidelitatibus et 
fidelium nostrorum gratuitis meritis et sinceris complacenciis ejus-
dem Johannis Waywode per ipsum nobis sub diuersitate locorum 
et temporum non parcendo rebus suis et persone fideliter exhibi-
tis et impensis hanc specialis nostre gracie prerogatiuam in perpe-
tuum duraturam duximus faciendam, immo facimus pér presentes ; 
quod si diuino nutu ex hoc seculo ipsum sine prolibus migrare 
cont iger i t , tunc vniuersa bona et heredes (így) , scilicet castra, 
op ida , possessiones, ville et cuncta j u r a possessionaria ejusdem 
Johannis Waywode vbilibet in hoc Regno nostro Hungarie et in 
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quibuslibet Comitatibus ejusdem existencia et habita et quouis no-
mmis vocabulo vocitata et appellate in egregios viros Ladislaum 
et Stephanum Herczeg de Zekchew f ra t r e s scilicet , proximos et 
consanguineos dicti Johannis Waywode et neminem alium ipsorum 
Ladislai et Stephani Herczeg heredes ac posteri tates et successo-
res vniuersos condescendere valeant atque possint cleriuenturque 
et redundentur pleno j u r e , quas scilicet et que ipse Johannes 
Waywoda presencium sub confidencia et testimonio hic coram no-
stra Serenitate annotatis Ladislao et Stephano ipsorumque heredi-
bus l egau i t , commisit et donauit per éosdem Ladislaum et Stepha-
num Herczeg ipsorumque heredes et posteri tates vniuersos , tan-
quam proprias eorum hereditates perpetuo et irreuocabiliter possi-
dendas , tenendas pari ter et habenda ex speciali nostre Majestatis 
annuencia et speciali gracia de consilio et voluntate cunctorum 
Pre la torum et Baronum ipsis f a c t a , harum nostrarum (quibus) si-
gillum nostrum secretum appensum e s t , vigore et testimonio me-
diante. Da tum in Wyssegrad feria sexta proxima post festum re-
surreccionis Domini anno ejusdem millesimo quadringentesimo quinto 
Regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. decimo septimo. 

• Nos igitur humillimis et deuotis prefatorum Ladislai ét Hen-
rici supplicacionibus antefat is per ipsos nominibus et in personis 
annotatorum Ladislai et Stephani Herczeg de Zekchew subiectiue 
oblatis nostre Majestat i benigne exauditis et clementer admissis 
predictas lit teras nostras graciosas non abrasas , non cancellatas, 
nec in aliqua earum par te viciatas, sed omni prorsus suspicio-
nis vicio des t i tu t a s , immo m e r e , vere et syncere veritatis inte-
gri tate prepollentes presentibusque de verbo ad verbum sine di-
minucione et augmento aliquali inse r t a s , quoad omnes earum con-
t inenc ias , clausulas et articulos acceptamus, approbamus et rati-
ficamus; eas nichilominus requirentibus prefatorum Ladislai et 
Henr i c i , nec non alterius Ladislai et Stephani Herczeg fidelitati-
bus et fidelium seruiciorum gratui t is meritis et sinceris complacen-
ciis eorundem per ipsos nobis et Sacro nostro Regio Diademati sub 
diuersitate locorum et temporum , non parcendo eorum rebus et per-
sonis laudabili ter fideliterque et constanter exhibitis et impensis, 
simul cum omnibus et singulis graciis nostris premissis et aliis qui-
busuis superius in tenore dictarum li t terarum nostrarum graciosarum 
lucidius expressatis et contentis mera auctori tate Regia et potestatis 
plenitudine et ex certa sciencia nostre Majestat is de consensuque 
et beneplaci ta voluntate Serenissime Principis domine Barbare Re-
gine consortis nostre charissime , Prelatorum eciam et Baronum no-
strorum consilio prematuro et vnanimi decreto eorundem, poci-
orumque Procerum dicti Regni nostri bona et vnanimi voluntate 
pro annotatis Ladislao et Stephano Herczeg de Zekchew ipsorum-
que heredibus et posteri tat ibus vniuersis innouando perpetuo vali-
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turas confirmamus presentis scripti nostri patrocinio mediante ; lioc 
non pre termisso , quia annotat i Ladislaus et Henricus pristinos mo-
res prefa t i pii patris ipsorum ealubriter imitantes ipsius vota in 
hac parte adimplere cupientes et volentes ex presenti Majestatis no-
stre annuencia et gracia speciali omnibus premissis et premissorum 
omnium singulis ex ipsorum sana mente et_ perfecta intencione ac 
spontanea voluntate eorum prebuissent consensum beniuolum pari ter 
et assensum ; immo prebuerunt coram nobis, harum nostrarum sigillo 
nostro maiori , quo vt Rex Hungarie v t i m u r , consignatarum vigore 
et testimonio l i t terarum mediante. Datum Bude in profesto Beate Mar-
garethe virginis et martiris anno Domini millesimo quadringentesimo 
vndecimo. 

Quibus quidem lit teris preexhibitis prefatus dominus Raphael 
Herczeg se ac dictos Phylpes et Paulum fratres suos, filios prefat i 
condam Ladislai Herczeg , filii P e t r i , filii al terius P e t r i , filii Hen-
rici Bani, prelibatos autem Ladislaum et Henricum filios condam Jo • 
hannis Waywode filii Nicolai , filii Johannis , filii dicti Henrici Bani 
ex is te re , ex eoque prescriptum Castrum Thamassy et possessionem 
Hedre cum eorundem pertinenciis racione premisse genelogie propaga-
cionis et eciam vigore predicte fraternal is adopcionis ac l i t terarum gra-
ciosarum dicti domini Sigismundi R e g i s , prescripta vero vniuersa 
alia ca s t r a , castel la , op ida , possessiones et villas ipsius condam 
Henrici filii Waywode in superioribus conscr iptas , cum eorun-
dem pertinenciis consimiliter vir tute ipsarum lit terarum gracio-
sarum per mortem et defectum seminis ejusdem Henrici filii W a y -
wode in se ipsum ac dictos Phylphes et Paulum fratres suos do-
uolutas et deriuata f o r e , recitando racionem premisse contradictorie 
inhibicionis assignari postulásset per prenominatos dominos Lau-
rencium Palat inum ac Emericum Banum filium ejusdem coram Co-
mite Ladislao prenotato. 

Quo audito Benedictus de Peczel pro eisdem domino Pa-
latino et Emerico Bano cum procuratoriis litteris ejusdem domini 
Palat ini in ipsius Comitis Ladislai exurgendo presenciam, respon-
disset ex aduerso : Quod tempore premisse possessionarie statucio-
nis eisdem domino Raphaeli et Phylpes et Paulo fiende pro eo in 
personis prefatorum domini Palat ini et Emerici Bani contradiccio 
facta fuisset p renota ta , quia prescripta c a s t r a , cas te l la , opida, 
possessiones et ville prelibati condam Henrici per mortem et defe-
ctum seminis ejusdem non in ipsos Dominum Raphaelem ac Phyl-
pes et Paulum dictos Herczeg , sed in eosdem dominum Lauren-
cium Palat inum et Emericum Banum condesceudissent , eademque 
et eedem racione fraternalis adopcionis vnacum eodem Henrico 
facte ipsis domino Laurencio Palatino et Emerico Bano pertine-
rent et ibidem in horum verborum suorum eercius documentum 
octo litteras vnam prefacti domini Karoli Regis et aliam condam 
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Nicolai de Gara dicti Regni Hungarie Palat ini , tres vero Capi-
tul i Ecclesie Budensis ; sextam autem domini Wladislai Hungarie 
et Polonie R e g i s ; sept imam vero Magnifici Johannis de H wnyad 
Regni Hungarie Guberna tor i s , octauam siquidem et vltimam Pre-
fatorum, Baronum et Regni Procerum vniuersorum ejusdem Comitis 
Ladislai Judiciar ium produxisset ad examen. 

Cumque idem Comes Ladislaus inter ipsas par tes juxta hujus 
Regni laudabilem legem et consuetudinem in premissis judicium et 

jus t ic iam facere voluisse t , mox eedem partes se ad pacis reconcilia-
cionem per ipsum Comitem Ladislaum transmitt i pos tu lassent ; quas 
dum idem Comes Ladislaus ad pacis reformacionem benigne admi-
s i s se t ; tandem prel ibatus dominus Laurencius Palat ínus et Emeri-
cus Banus filius e jusdem personali ter onere Nicolai filii ipsius do-
mini P a l a t i n i , f ra t r is scilicet ejusdem Emerici Bani in se ipsos et 
eorum hereditates assumpto ab v n a , parte vero ab alia pret i tula-
tus dominus Raphae l ac Phylpes et Paulus dicti Herczeg de Zek-
chew modo simili personali ter onei-ibus Nicolai , Pe t r i et Johannis 
filiorum ipsius Phylpes Herczeg super se ipsos et hereditates ipso-
rum leuatis et receptis in prefat i Comitis Ladislai de Palocz re-
gressi presenciam fuissent confessi in hnnc modum : Quod ipsi tum 
ordinatiua composicione Prelatorum , Baronum et nonnullorum pro-
borum ac nobilium virorum pacem vtrarumque pareium amancium 
interueniente: tum eciam ex e o , quia ipsi consanguineitate inuicem 
at t inerent et per prescriptam litem in facto premissorum jurium pos-
sessionariorum dicti Henrici filii Waywode motam et inter eos habi-
tam odium aliquod inter se generari nolentes , sed pocius hujus-
modi consanguineitatis respectu dileccionis et mature charitatis ze-
lum per amplius circa sese augere c-upientes taliter in premissis con-
cordassent et concordarant coram Comite Ladislao prenotato : Quod 
predicta castra Thamassy et Posegawar, nec non fortalicium seu ca-
stellum Podworsa cum omnibus opidis, villis et prediis ac cunctis aliis 
pertinenciis et vti l i tatibus ad predicta castra et castellum spectantibus 
cessissent et remansissent prelibatis domino Laurencio Palat ino et 
Emerico Bano ac Nicoiao filiis ejusdem ipsorumque heredibus et po-
steri tatibus vniuersis ju re perpetuo et in sempiternum possidenda 
et h a b e n d a ; item medietates predicti castri W v w a r , nec non ca-
stellum Belethyncz nuneupatum ac opidum Hedrehel et possessio 
Maysa cum suis per t inenci is ; item prediete possessiones in Co-
mitatibus Chanadiens i , Orodiensi , de Walko ac »Simigiensi et Ba-
ranya , nec non in districtu Zarrazeermelleke existentes et ad ja-
centes similiter cum omnibus possessionibus et villis ac vniuersis 
aliis pertinenciis ad eadem Castrum, castel lum, opidum et posses-
siones spectantibus quouis nominis vocabulo vocitatis deuenissent et 
mansissent prelibatis dominis "Raphaeli ac Phylpes et Paulo dictis 
Herczeg de Zekchew eorumque Pauli et Phylpes heredibus et 
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poster i ta t ibus vniuersis consimiliter in perpetuum possidenda pa . 
ritcr et habenda ; hoc declarato, v t si temporis in euentu aliquam 
parcium prescriptarum heredibus deficere cont iger i t ; extunc tam 
prescripta c a s t r a , cas te l la , opida , possessiones et v i l le , quam 
eciam alia cas t r a , cas te l la , possessiones et bona talis deficientis 
vbicumque et in quibuslibet Comitatibus habi ta et existencia 
quomodocumque nominata et quouis nominis vocabulo censeantur 
et voc i ten tur , in par tém al teram superuiuentem ac heredes ejus-
dem et successores vniuersos condescendi deberent et redundari 
p leno j u r e , et quod si a l iqua parc ium prescr ip tarum vel earum 
heredes quoquam temporis in curriculo vel al iqua premissorum, in 
toto scilicet vel in pa r te quibuscunque causis sew racionibus inuentis 
et inueniendis r e t r ac t a r e ve l l e t ; tal is retraccio nequaquam fieri 
posse t , nul l iusque foret vigorositatis vel momenti. Hoc eciam spe-
ciali ter a d j e c t o , v t quia v l t ra premissa plura forent ju ra posses-
sionaria annota t i Henrici filii Waywode apud manus a l ienas ha-
bi ta , ob hoc hujusmodi j u r a possessionaria par tes ipse communi-
ter et expensis communibus requirere et reappropriare , rcquisi ta-
que et reappropr ia ta inter se in duas partes cliuidere deberent et 
tenerentur . Ad que omnia premissa et queuis premissorum singula 
prel ibat i dominus Laurencius Pa la t ínus et Emericus Banus filius ejus-
dem , one re , vt premitt i tur , prefati Nicolai filii ejusdem doinini 
Pa la t in i in se ipsos a s sumpto , personali eorum astancia preti tu-
l a t j quoque dominus Raphael ac Phylpes et Paulus dicti Herczeg 
modo simili personali ter oneribus dictorum filiorum ejusdem Phyl-
pes super se ipsos leuatis se spontanea eorum voluntate obligas-
sent coram Comite Ladis lao de Palocz predicto. Quas quidem lit-
te ras ejusdem Comitis Ladis la i composicionales et dicti Capituli 
Ecclesie Albensis exinde cxequucionales et s tatutorias memoratus 
dominus Mathias Rex ad suplicacionem prenominatorum Emeric i 
Bani tunc tum Magistri Jan i torum suorum Regalium ac Nicolai fra-
t r i s sui carnalis, filiorum scilicet dicti condam Laurenci i de I iedreh-
Avara Palat ini acceptasset, aprobasset et ratificasset, ac eas eatenus, 
quatenus rite et legittime extitissent emanate vir ibusque earum veri-
tas suffragaretur exig'éntibus, preclaris vir tut ibus et mcritis eorundem 
Emerici et Nicolai per eos apucTSuam Majestatem sincera fidelitate et 
magno obsequio cumulatis ex certa sua sciencia et animo deliberato 
Pre la torumque et Baronum consilio prematuro pro eisdem Emerico 
et Nicoiao dictisque eorum heredibus et poster i ta t ibus vniuersis in-
nouando perpetuo valituras ccmfirmasset hujusmodi l i t terarum sua-
rum patrocinio mediante saluis jur ibus alienis. 

Ceterum annotatus Franciscus de Lad prelibatum Johannem 
de Fakos filium Zemere füii cdlerius Zemere de l'akos ex n o b i l e con-
dam domina Cristina filia olim Paul i filii Laurenci i filii Luce de 
Derechke progeniti existere , ipsum vero Laurencium filium ejusdem 
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L u c e Derechkey ex nobili domina Barbara filia Nicolai filii Andree 
de Ozora propaga tum fuisse referens , in l iujus documentum, quod 
predictum opidum Ozora. et per consequens Castrum in eodem opido 
per Magnificum olim Piponem Comitem Themesiensem constructum, 
nec non possessiones Bozzas , Debrenthe, Also Maysa, Felsew Maysa 
et Nylas voeate in Comitatu Tholnensi existens et ad jacentes , jus 
femineum sequantur et ex consequenti in ipsum Joliannem de Pakos 
cum hijs quibus congruit jure successorio concernant, Septem lit teras 
in terminis et annis subnotandis confectas et emanatas pari ter exlii-
b u i t , quarum p r i m e , videlicet Magnifici condam Michaelis Orzagh 
de Gwth Begni Hungar ie Pala t in i affirmatorie in papiro patenter 
exarate tenor talis e s t : 

Nos Michael Orzag de Gwth Kegni Hungarie Pala t ínus et 
Judex Comanorum memorie commendamus per presentes , quod in 
congregacione nostra. generali vniuerei ta t i nobilium Comitatus Thol-
nensis sabbato proximo ante festum beati Clementis Pape ex speciali 
manda to domini nostri Begis prope oppidum Tolnawar celebrata 
Stephanus filius Paul i de W a r a n g h de medio aliorum personaliter 
in nostram exurgendo presenciam jiroposuit eo modo : Quomodo 
ipse foret filius prefa t i Paul i , filii Laurenc i i , filii Luce de Derechke 
ex nobili domina Barba ra filia Nicola i , filii Andree de Ozora pro-
c rea tus , item Magnifica domina similiter Ba rba ra vocata consors 
olim Magnifici Comitis Piponis de dicta Ozora ftiisset filia prefat i 
Andree de predicta Ozora , et hoc Vice-Comiti et Judieibus Nobi-
lium dicti Comitatus Tholnensis Jura t i sque Assessoribus dicte nostre 
congregacionis constaret eu iden te r , petens eos debita cum instancia, 
v t iidem Yice-Comes et Judices Nobilium Jura t ique Assessores, 
qualem de prescriptis scirent per nos requisiti fa terentur veri tatem. 
Cumque nos eosdem Vice-Comitem et Judices Nobilium Jura tosque 
Assessores super premissis requisitos habuissemus , iidem ad fidem 
eorum Deo debi tam, fidelitatemque dicto domino nostro Begi et 
suo Sacro (Begio) Dyademat i obseruandam pro dicenda veritate et 
justicia obseruanda tacto dominice crucis signo nobis presti tam pre-
missa omnia (veluti) per prefa tum Stepbanum filium Paul i superius 
proposita s u n t , vnanimi et concordi testificacione mediante suo 
modo affirmarunt. In cujus assercionis testimonium presentes litte-
ras nostras patentes eidein Stephano filio Pauli duximua conceden-
das. Da tum duodeeimo die congregacionis nostre predicte in loco 
memorato anno Domini mille?imo cpiadringentesimo sexagesimo sexto. 

Al tera vero ipsarum ejusdem scilicet Michaelis Orzag elc Gwth 
l i t tera consimiliter aff i rmatoria in papiro pari moelo emanata hunc 
verbalem continet t eno rem: 

Nos Michael Orzag de Gwth Begni Hungarie Pa la t ínus et 
Judex Comanorum memorie commendamus per presentes: Quoel in 
congregacione generali vniuersi tat i nobilium Comitatus Tholnensis 
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sabbato proximo ante festum Beali Clementis Pape ex speciali man-
dato domini nostri Begis prope opidum Tolhawar celebrata Stepha-
nus filius Pauli de Warangh de medio aliorum personaliter in no-

stram exurgendo presenciam proposuit eo modo : Quomodo possessi-
nes Ozora , Bozz ias , Debrenthe , Also Maysa , Felsew Maysa et 
Nylas vocate in Comitatu Tholnensi existentes et habite jus femi-
neum concernerent , et hoc Vice-Comiti et Judicibus Nobilium 
dicti Comitatus Tholnensis Jurat isque Assessoribus dicte nostre 
congregacionis constaret euidenter , petens eos debita cum instan-
cia, et iidem Vice-Comes et Judices Nobilium Jura t ique Assesso-
res , qualem de prescriptis scirent per nos requisiti faterentur veri-
tatem. Cumque nos eosdem Vice-Comites et Judices Nobilium Ju-
ratosque Assessores super premissis requisitos habuissemus, iidem 
ad fidem eorum Deo debitam , fidelitatemque dicto Domino nostro 
Begi et suo Sacro Begio Dyademati observandam pro dicenda veri-
ta te et justicia observanda tacto dominice crucis signo nobis pre-
stitam premissa, veluti omnia per prcfatuin Stephanum filium Pauli 
superius proposita sun t , vnanimi et concordi testificacione medi-
ante suo modo aff irmarunt. In cujus assercionis testimonium pre-
sentes l i t teras nostras patentes eidetn Stephano ' filio Pauli duximus 
concedcndas. D a t u m duodecimo die congregacionis nostre predicte 
in loco memorato anno Domini millesimo quadringentesimo sexa-
gesimo sexto. 

Tercia nempe earum littera utputa lionorabilis Capituli Ecclesie 
Beati Pe t i i de Posega prohibitoria in festő Beali Dionisii martiris 
anno salutis millessimo quadringentesimo quadragesimo quinto in 
papiro pa ten te r edita Egregium Zemere de Pakos in personis 
Stephani et Ladislai filiorum ac nobilis domine Cristine vocate filie 
condam Pauli , filii Laurencii de Derecl ike, nec non Johannis et 1 

Georgii filiorum ejusdem domine Cristine ad ipsius Capituli perso-
naliter veniendo presenciam Magnificos Laurencium de Iiedrehwara Be-
gni Hungarie Palatinum et Emericum Banum filium ejusdem ac alios 
quoslibet ab oceupacione, detencione et qualibet usurpacione sibi-
que appropriacione, perpetuacione, et statuifaccione possessionis 
Ozora vocate villarumque et pertinenciarum ejusdem ac castri Ozora-
war dicti et similiter pertinenciarum ejusdem prefatos Stephanum, 
Lüdislaum , Johannem et Georgium ac dominam Cristinam omnis 
juris titulo (vt dixit) concernencium, fructumque et quarumlibet 
utilitatum earundem ct ipsius percipifaccione quoquomodo factis 
vel fiendis prohibuisse sua serie denotabat. 

Quarta dehinc ipsarum Magnifici videlicet Ladislai de Gara 
Begni Hungarie Palatini littera consimiliter prohibitoria in castro 
suo Symon Thornya in dominiea Judica anno Christi millesimo 
quadringentesimo quinquagessimo tercio in papiro modo simili pa-
tenter conscripta dec la raba t : Quod Thomas Litteratus de Dab in 

3 * 
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personis Stephani filii Pauli de Derechke et Ladislai de eadem, 
nec non nobilis domine Cristina vocate consortis Egrcgi i Zemere 
de Pakos , ac Georgi i , Zemere , Alberti et Johannis filiorum ejus-
dem in ipsius Ladislai Pa la t in veniendo presenciam , Egregios 
Emericum et Nieolaum filios condam LaUrencii de Hedrehwara 
Pala t in i ac alios quoslibet a detencione et conseruacione castri 
Ozora vocati in Comitatu Tholnensi existentis et suarum pertinen-
ciarum prefatos Stephanum et Ladislaum , elominamque Cristinam 
ac filios ejusdem pleno ju re concernentis , vsuque f ruc tuum et qua-
rumlibet vti l i tatum ejusclem et ipsarum percepcione, seque in do-
mynium ejusdem et ipsorum intromissione factis vel fienelis publice 
prohibuisset . 

Quinta vero earum Conuentus v tputa Cruciferorum de Alba 
littera consimiliter prohibitoria in papiro patenter emanata sigillo-
que ejusdem Conuentus a tergo impressiue consignata verbális tenor 
hoc modo sequitur : 

Nos Conuentus Cruciferorum Domus Hospitalis Ecclesie Beati Ee-
gis Stephani de Alba memorie commendamus : Quod Ladislaus, filius 
S tephan i , filii Paul i de Derechke in sua ac Johannis et Stephani 

f r a t rum carnalium 'suorum ac nobilis domine Cristine relicte condam 
Zemere ele Pakos et Johannis Zwbor de Feldwar filii ejusdem domine 
Cristine personis coram nobis personaliter constitutus clixit et pro-
tes ta tus extitit in hunc moelum: Quod prout ipse et a l i i , prout su-
pra percepissent prefatus Stephanus filius Paul i pater suus Castrum 
Ozora vocatum et opidum similiter Ozora nuncupatum in Comitatu 
Tholnensi existencia et h a b i t a , cum possessionibus et pertinenciis 
ad ipsum Castrum et opidum spectantibus in quibusuis Comitati-
bus existentibus et habitis pre ter et contra voluntatem ipsius La-
dislai et aliorum predictorum coram Magnifico domino Michaele Or-
zag de Gwth Begni Hungarie Palat ino Magnifico Emerico Bano et 
Nicoiao f ra t r i carnali ejusdem filiis condam Laurencii de I lederwar 
perpetuo fassus fuisset et ascripsisset in prejudicium jurisque ele-
rogamen et dampnum ipsius Ladislai et aliorum predictorum valde 
magnum ; nunc vero idem Ladislaus memoratum Stephanum filium 
Pauli de Derechke patrem suum nostri in presencia facie ad fa-
ciem personaliter reperien. et premissa fassione et ascripcione pre-
scriptorum castri Ozora et opidi similiter Ozora appellati et eorun-
dem pertinenciarum prescriptis Emerico Bano et Nicoiao fratr i ejus-
dem quomodolibet factis au t fiendis prohibuit contraelicendo publice 
et manifeste coram nobis presencium testimonio mediante. Datum 
feria secunda proxima post festum Epiphaniarum domini anno ejus-
dem millesimo epiaelringentesimo septuagesimo. 

Sexta deinde ipsarum li t tera vielelicet Conuentus Monasterii 
Sexardiensis retractiua sew reuocatoria pariter et prohibitoria feria 
sexta proxima ante domiuicam Letare in anno incarnate deitatis 
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millesimo quadringentesimo septuagesimo consimiliter in papiro pa-
tenter confecta declarabat Egregium Stephanum filium Pauli de De-
rechke in sua ac Johann i s , Stephani et Ladislai filiorum suorum 
personis in ipsius Conuentus personaliter veniens presenciam fassio-
nem suam super omni jure suo ad Castrum Ozora et suas pert inen-
cias in Comitatu Tholnensi adjacens qua l i t e r cumque hahito Eme-
rico Bano nec non Nicolao f ra t r i suo filiis condam Laurenci i de He-
derwara Begni Hungar ie Palat ino coram Magnifico Comite Ladis lao 
de Palocz Judice Curie Begie per eum factam ex racionibus et causis, 
modoque et ordine litteris in eisdem prohibitoriis luculenter declaratis 
reuocasse et inualidasse nichilominusque prefatos Emericum et Jo-
hannem (így ! talán : Nieolaum) de Hederwara ac alios quoslibet ab occu 
pacione, detencione et statuifaccione prescripti castri Ozora ac perti-
nenciarum ejusdem vsuquefructuum et quarumlibe t 'v t i l i ta tum ejus-
dem et earundem pereepeione facta vel fienda publice et manifeste 
prohibuisse esprimebat coram Conuento Sexardiensi prenotato. 

Septima nempe earundem l i t tera , scilicet predicti Conuentus 
Cruciferorum de Alba modo simili prohibitoria patenter in papiro 
emanata hujusmodi sequitur sub tenore : 

Nos Conuentus Cruciferorum Domus Hospital is Ecclesie Be-
ati Begis Stephani de Alba memorie commendamus : Quod Stepha-
nus filius S tephan i , filii Pauli de Derechke in sua ac Johannis et 
Ladislai f ra t rum carnalium suorum et nobilis domine Cristine relicte 
condam Zemere de Pakos et Johannis Zwbor de Feldwar filii ejus-
dem domine Cristine personis coram nobis personaliter constitutus 
dixit et protestatus extitit in hunc modum : Quod prout ipse et al i i 
qui supra pereepissent , p refa tus Stephanus filius Paul i pater suus 
Castrum Ozora vocatum et opidum similiter Ozora nuneupatum in 
Comitatu Tholnensi existencia et habi ta cum possessionibus et per-
tinenciis ad ipsum Castrum et opidum spectantibus in quibusuis Co-
mitatibus existentibus et habitis, preter et contra voluntatem ipsius 
Stephani et aliorum predictorum coram Magnifico Michaele Orzag 
de Gwth Regni Hungar ie Palat ino Magnifico Emerico Bano et Ni-
coiao f ra t r i carnali ejusdem filiis condam Laurencii de Hederwar 
perpetuo fassus fuisset et ascripsisset in prejudicium jur isque dero-
gamen et dampnum ipsius Stephani et aliorum predictorum valde 
magnum ; nunc vero idem Stephanus memoratum Stephanum filium 
Paul i de Derechke patrem suum nostri in presencia facie ad faciem 
reperien. a premissa fassione et ascripcione prescriptorum castri 
Ozora et opidi similiter Ozora appellati et eorum pertinenciarum 
prescriptis Emerico Bano et Nicolao fratri ejusdem quibuslibet fa-
ctis aut fiendis prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo pu-
blice et manifeste coram nobis presencium testimonio mediante. 
Datum in festo Beate Agnetis virginis et martiris anno domini mil-
lesimo quadringentesimo septuagesimo tercio. 
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Octaua elehinc ipsarum prenominati videlicet Michaelis Orzag 
Pala t in i l i t tera proclamatoria predicto Conuentui Ecclesie Sexardi-
ensis sonans pro Stephano filio Pau l i , filii Laurcnc i i , filii Luce de 
Derechke contra Magnificos Emericum et Nicolaum filios condam 
Laurenci i de Hederwara Pala t in i dest inata Bude quinquagesimo se-
cundo die octauarum festi Epiphaniarum Domini in anno ejusdem 
millesimo quadringentesimo sexagesimo octauo in papiro clause edita 
expr imeba t , quod in congregacione sua generali vniuersi tat i nobi-
lium Comitatus Tholnensis sabbato proximo ante festum Beati Cle-
mentis Pape in anno tunc proxime transacto preteri tum ex speciali 
Regio mandato prope opidum Tholnawar celebrata Stephanus filius 
P a u l i , filii Laurencii , filii Luce de Derechke e medio aliorum exur-
gendo proposuisset : Quomodo Magnificus Emericus et Egregius 
Nicolaus filii condam Laurenci i de Hederwara quasdam possessiones 
suas Ozora , Bozzias , D e b r e n t h e , Also M a y s a , Felsew Maysa et 
Nylas vocatas omnino in Comitatu Tholnensi existentes ipsum vna-
cum suis fratr ibus omnis jur is titulo concernentes , nescitur qua 
racione aut quo ju re erga se occupatiue tenuissent et eisdem adtunc 
vsi fu i s sen t , ex par te quorum judicium habere voluisset jure admit-
tente. Quo percepto Johannes litteratus de Thewlgye pro annotat is 
Emerico et Nicolao de Hederwara cum procuratoriis litteris ipsius 
Michaelis Orzag Palat ini in ejusdem exurgendo presenciam respon-
disset eo modo : Quomodo prescripte possessiones erga ipsos Eme-
ricum et Nicolaum de Hederwara h a b e r e n t u r , non tarnen ipsi po-
tencialiter occupatiueque et indebite easdem poss ideren t , sed eedein 
possessiones ipsis vigore instrumentali per t inerent , que ipsi non ad 
tunc, nec in secunda congregatione sua generali per eundem Michae" 
lem Orzag Palat inum adtunc in Comitatu de Baranya celebranda, sed 
in termino vlteriori per ipsum eis dando cum eo grauamine quo de Re-
gni consuetudine conueniret exhibere prompt! essent et parat i . Pro eo 
idem Michael Palat ínus hiis perceptis vna cum Jura t i s Assessoribus 
congregationis sue predicte judicando commisisset eo modo ; vt antefati 
Emericus et Nicolaus de Hederwara in causam at t ract i vniuersas lit-
teras et litteralia eorum instrumenta, si quas et que in facto dictarum 
possessionum pro se haberent confectas et emanata in octauis fe-
sti Epiphaniarum Domini tunc venturi cum judicio t r ium marcarum 
in Curia Regia coram ipso Michaele Orzag Palat ino exhibere te-
nerentur contra actorem p reno ta tum, quibus visis judicium et ju-
sticiam facere posset inter partes in premissis dictante jur is equi" 
t ä t e , a quibus quidem octauis festi Epiphaniarum Domini instru-
mentál is exhibicio prenotata partes inter easdem diuersis j r c ro -
gacionum cautelis interuenientibus seruatisque de jure in hac 
par te seruandis nouissime in pretact is octauis festi Epiphaniarum 
Domini in prescripto anno ejusdem millesimo quadringentesimo se-
xagesimo octauo Bude vt prefer tur celebratis ad trineforensem pro-
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clamacionem deducta ext i t i sse t , pro eo prefaíus Michael Orzag Pa-
latínus amiciciam dicti Conuentus Ecclesie Sexardiensis litteratorie 
pecisset di l igenter , quatenus ipsorum mit terent hominem pro te-
stimonio fidedignum, quo presente homo suus palatinalis infrade-
clarandus memoratos Emericum et Nicolaum de Hederwara prescri-
ptas litteras et litteralia eorum ins t rumenta exhibituras ac dejudici is 
sex marcarum cum dupp lo , et i terum sex marcarum sine dupplo 
ipsi Michaeli Palatino et parti aduerse satisfacturos contra annota-
tum Stephanum filium Paul i de Derechke acl octauas festi Beati Ge-
orgii martiris tunc ventur i in tr ibus foris comprouincialibus ejusdem 
Michaelis Palat ini publice et manifeste facérét proclamari in presen-
ciam ; insinuando ibidem eisdem , vt si venirent et in premissis se 
bono modo emendarent de dictisque judiciis sibi et part i aduerse 
satisfacerent bene q u i d e m ; alioquin non obstante ipsorum absencia 
et rebellione finem debitum et indilatum facérét idem Michael Pa-
latínus causa in premissa prout dictaret ordo jur is . 

Nona nempe et vltima earum predicti scilicet Couentus Mo-
nasteri i Sexardiensis littera relatoria duodecimo die exequucionis 
subnotande in papiro clause conscripta prenominatos Emericum et 
Nicolaum de Hederwara primo feria quinta in Nana , secundo feria 
sexta in B o h n y a n , et tercio sabbato ante, dominicam Bamispalma-
rum in Z a a z , tr ibus scilicet foris comprouincialibus post sese ce-
lebratis ad ea , que in dictis litteris prelibati Michaelis Orzag Pala-
tini continentur responsuros ac de judiciis sex marcarum cum dupplo, 
et iterum sex marcarum sine dupplo ipsi Michaeli Palat ino et part i 

• aduerse satisfacturos contra Stephanum filium Paul i de Derechke 
ad octauas Beati Georgii martir is tunc venturi per Johannem filium 
Nicolai de At th ryan hominem palatinalem in ipsis litteris procla-
matoriis inter alios nominatim conscriptos specialiter expressum ac 
Religiosum f ra t rem Georgium Sacerdotem dicti Cenuentus Sexardi-
ensis homines publice et manifeste cum insinuacione solita in ejus-
dem Michaelis Palat ini presenciam proclamatos esse recitabat . 

Pos t remo memoratus Gregorius de Kowachy prenominatos 
Ladislaum et Gregorium Messer de Zeicchen filios condam Benedict i 
filii olim Johannis , filii Lad i s l a i , filii Johannis Olah , filii Stephani 
filii Trepk existere ; prenotatos vero Emericum et Franciscum de Kyr-
iheics , filios condam P e t r i , filii Jose , filii Johannis , filii Isyp, fi-
lii dicti Stephani filius ipsius Trepk e s se , prenarratos autem con-
dam Nicolaum et Johannem Thwz filios olim P e t r i , filii Benedicti, 
filii Petri Thwz , filii Johannis , filii prenominati Trepk fuisse sub-
inferens , et prescriptas possessiones H y d a s , Sewenye , Zwech, 
Zenth Marthon, Bew, Jad , Nagh Beryn , Pet thend , Gywgh , Akch, 
N y r , Le tha , Zewchen , Monyorokerek, Sythwa , Kewlked, et Kak, 
cum pretactis porcionibus possessionariis prelibatorum condam Ni-
colai Thwz et Ladislai de Zewchen in prenotata possessione Lak 
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existentibus eosdem Ladislaum et Gvegorium Messer ac Emericum 
et Franciscum de Kyr thews jure successorio perennalique concernere 
volens declarar i octo lit teris in personis eorundem pariter curauit 
producere. Quarum prima Magnifici videlicet olim Ladis la i de Gara 
clicti Regni nos t r i Hungar ie Palat ini adjudicatoria pari ter et diuisio-
nalis per modum arbi t r i i emanäta Bude quadragesimo die octauarum 
festi beat i Georgii mart ir is in anno virginalis par tus millesimo qua-
dringentesimo nono (? ta lán 1459) ih papiro patenter confecta sigilloque 
suo a tergo impressiue communita et consignata declarabat : Quod Jo-
hannes filius Pe t r i dicti Thwz de Lak et Nicolaus similiter Thwz de 
eadem nec non Simon filjus Barnabe de Le tha personaliter ab vna par te 
vero ex altera Ladislaus filius Ladislai de Zechen modo simili per-
sonaliter feria tercia proxima ante festum beati Georgii martiris 
tunc proxime pre ter i tum coram ipso Ladislao de Gara constituti 
fuissent confessi sponte in hunc modum: Quod ipsi vniuersas et 
quaslibet causas aceionesque et aquisiciones eorum tarn in facto pos-
sessionum et porcionum possessionariarum in possessionibus Zechen 
pred ic ta , Sytbwa , Monyorokerek , K y r t h e s , B e w , J a a d , Akch, 
Magyaré , Nagh Beren , Zwech , Sewrnye , Waraz lo , Kewlked , Hy-
das , Kak , L a k , Gywgh , Zenth Marthon , Bodrog , Lok , N y r et 
L e t h a vocatarum , quam eciam aliarum vuiuersarum causarum ra-
cione quorumcunque negociorum in al terutrum sew contra sese propo-
nenda rum, motarum et mouendarum adjudicacioni , ordinacioni et 
disposicioni Egregii Magistri Johannis de Hanyk Protlionota; ii ejus-
dem Ladislai de Gara Palat ini per eum ad peticiones ambarum 
parcium ad premissa determinanda et finaliter decidenda de Curia 
Regia specialiter transmissi et sex proborum et nobilium virorum 
per ipsas partes equaiiter eligendorum submisissent eo m o d o , v t 
quidquid prefatus Magister Jobannes simul cum eisdem sex probis 
et nobilibus viris die dominico proximo ante festum Ascensionis 
Domin i tunc proxime preter i tum in opido Somogliwar in prenotatis 
vniuersis ipsorum factis et uisis jur ibus et auditis proposieionibus 
ac allegacionibus earundem parcium &djudicaren t , ordinarent et fi-
naliter dec ide ren t , id ambe partes aCifeptare tenerentur tali vinculo 
median te , quod si qua parcium prescr iptarum diem et locum ad 
predictos venire aut mit tere , vel adjudicacionem, ordmacionem et 
finalem decisionem predicti Magistri Johannis et sex proborum acce-
ptare nollet aut non curaret sew quouis modo negl igeret , extunc pars 
comparens et premissa acceptans omnes suas acquisiciones et accio-
nes inibi proponendas contra par tém alteram non comparentem sew 
non acceptantem reoptentas h a b e r e t , pars vero non comparens vel 
premissa non acceptans omnes suas aquisiciones et acciones , tarn 
scilicet presentem quam eciam a l i a s , quas super quibuscumque aliis 
actis et rebus iam preterit is contra par tem comparentem et premissa 
acceptantem habuisset sew se habere pretendisset, amittere deberet, 
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et mox idem Magister Johannes in premissis possessionibus juxta ju ra 
et l i t teralia instrumenta partis comparentis et acceptantis diuidendi, 
oceupandi, manibusque ejusdem partis comparentis et acceptantis assi-
gnandi et statuendi liberam haberet facultatem, contradiccione part is 
non comparentis sew non acceptantis non obs tan te ; 'seriem autem 
premissorum idem Magister Johannes in octauis festi Beati Georgii 
martiris prefato Ladislao Palat ino suo modo referre deberet et te-
nere tur ; idemque Ladislaus Palat ínus facta ipsius Magistri Johan-
nis relacione super hujusmodi adjudicacione, ordinacione et dispo-
sicione ac diuisione, prout per eundem sibi relatum íieret (így) lit-
teras suas sentencionales aut adjudicatorias sew alias superinde ne-
cessarias absque vlteriori dilacione dare et emanari facere deberet 
et teneretur ; ipsis denique octauis festi Beati Georgii martiris in-
stantibus ac Simone de Letha personaliter et Clemente de Wisz 

legittimo procuratore dictorum Johannis et Nicolai T h w z , nec non 
Blasio Lit terato de Mykla similiter legittimo procuratore an te fa t i 
Ladislai de Zechen coram ipso Ladislao de Gara Pala t ino astanti-
bus prefatus Magister Johannes de Hanyk Prothonotar ius palatina-
lis personaliter in ejusdem Ladis la i Pala t in i veniens presenciam 
dixisset et retulisset sibi in hunc modum: Quod ipse in prescripto 
die dominico proximo ante festum Ascensionis Domini tunc proxime 
preteri tum ad opidum Somoghwar accessisset, vbi prefat i Johannes 
et Nicolaus de Thwz ac Simon de Le tha religiosum fra t rem Michae-
lem Abbatem Ecclesie Simigiensis ad Ladislaum Thewrewk de 
Bakolnok et Nicolaum de F a y z ; pretactus quoque Ladis laus de 
Zechen Cosmam Li t te ra tum de Thwr, Blasium de Kereszthwr et David 
dictum Kaczor de alia Lak pro eorum arbitr is penes ipsum Magistrum 
Johannem ad perficienda et determinanda premissa elegissent eisdem-
que electis et cum ipso Magistro Johanne consedentibus prefat i Johan-
nes et Nicolaus de Thwz ac Simon de Le tha personaliter in ipsius 
Magistr i Johannis et dictorum arbitrorum presencia contra p re fa tum 
Ladislaum de Zechen proposuissent eo modo: Qualiter ipsi e t 
prelibatus Ladislaus de Zechen, nec non filii Messer et successo-
res condam Iseph fra t res essent in simul generacionales et condi-
uisionales; nam ipsi scilicet Nicolaus et prefatus condam P e t r u s 
Thwz patres scilicet ipsius Johannis essent filii Benedict i , filii Pe-
tri T h w z , filii Johann i s , filii T r e p k , filii J o h a n n i s , filii Iseph 
de genere Bw ; ipse autem Simon esset filius B a r n a b e , filii Pauli 
filii Ma t thyws , filii P e t r i , filii dicti Trepk ; pretactus vero La-
dislaus de Zechen foret filius Ladislai , filii Dominici filii Ste-
phani , filii ejusdem T r e p k ; prelibati autem filii Messer et 
Iseph essent successores similiter ipsius Stephani filii Threpk, 
possessionesque Zewchen predicta , nec non S y t h w a , Monyoro-
kerek , Kyr thes , Bw , Jaad , Akch , Magyaré , Nagh Beren, Pe-
tliend , Zewech , Syewrnye , Warazlo , K e w l k e d , Hydas et K ak 
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vocata quoad vnam partem ipsos prefatos Johannem et Nicolaum 
Thwz , quoad aliam partem Simonem de L e t h a m , quoad terciam vero 
p a r t e m dictum Ladislaum de Zechen simul cum filiis Messer et 
Iseph concernerent , juraque possessionaria ipsorum a prefat is ipso-
rum auis et protauis ju re successorio in eos deuoluta juxta ramum 
et l ineam eorum generacionis cum prefato Ladislao de Zewchen di-
uisionem habere vellent congruentem. Quo audito Ladislaus de Zechen 
personaliter in eorundem Magistri Johannis et arbi trorum exurgens 
presenciam et dicte linee generacionis explicacioni non contradicens re-
spondisset tali modo : Quod ipse in predictis possessionibus et portioni-
bus possessionariis, que scilicet apud manus suas haberentur, prefat is 
Johanni et ISicolao Thwz, ac Simoni de Letha prescriptam diuisionem 
modo prenotato dare vellet et paratus esset, sed eciam possessiones 
L a k appeilate, predicta Letha, Lok, Gyewgli, Zenth Marthon, Bodrog et 
Nyr appeilate a prefatis eorum auis et protauis similiter ju re hereditario 
deuolute f o r e n t ; ipsumque cum dictis suis f r a t r i b u s , successoribus 
scilicet dicti condam Stephani filii Trepk quoad terciam partem ipsa-
rum concerneren t , in quibus eciam ipse a prenominatis Johanni et 
Nicoiao Thwz ac Simone de Le tha consimiliter diuisionem habere 
vellet. Quo audito iidem Johannes et Nicolaus Thwz ac Simon 
respondissent tali modo : Quod ipsi in eisdem possessionibus Lak, 
Le tha , Lok , Gyewgli , Zenth Marton , Bodrog et Nyr nominatis 
annotato Ladislao de Zechen hujusmodi diuisionem dare presto essent 
et parati . Quibus sie habitis ac in declaracionem premisse genealogie 
et eciam in facto dictarum possessionum quam pluribus litteris et 
l i t teralibus instrumentis coram ipsis exhibitis ipse Magister Johan-
nes cum dict is arbitris pretactas possessiones et porciones posses-
sionarias apud manus dictarum parcium habitas j u x t a gradum et 
lineam prescripte generacionis parcium predictarum in tres partes 
debere et vnam partem earundem prefatis Johanni et Nicoiao Thwz, 
aliam vero Simonis (igyj de Letha , terciam partem prelibato Ladislao 
de Zechen et f ratr ibus suis successoribus scilicet predicti condam 
Stephani filii Trepk cedere et pertinere debere adjudicassent et de-
creuissent et arbi tr i exstitissent. Hiis peractis ipse Magister Johan-
nes tandem feria tercia proxima ante dictum festum Ascensionis Do-
mini et aliis diebus ad id aptis et sufficientibus ad prescriptam 
diuisionem perficienclam acceásisset ipsasque possessiones ac porcio-
nes possessionarias inter partes predictas modo et ordine litteris in 
eisdem palatinalibus declarato diuisisset. Hac itaque Magistri Jo-
hannis audita et pereepta re lacione, quia idem Magister Johannes 
ad parcium ipsarum peticiones per prefatum Ladis laum de Gara 
Palat inum transmissus pretacta jura possessionaria parcium predi-
ctarum inter easdem, vti ipse ex premissa ejus relacione didicisset 
ordine prenarrato diuisisse reper tus fuisset ; idcirco idem Ladislaus 
Palat ínus j u r a et porcionos parcium eis. i t ; forma premisse diuisionis 
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ordine iam reeitato deuentas eum cunctis earum vtili tatibus et per-
tinenciis reliquisset et commississet eisdem jure ipsis incumbente 
perpetuo possidendas, tenendas et habendas auctoritate sua judi-
ciaria mediante saluo jure alieno. 

Secunda nempe ipsarum Exceléi v tputa Principis olim domini 
Sigismundi Romanorum, Hungar ie et Bohemie Begis l i t tera con-
firmacioanalis per manus Beuerendi in Christo pat r i s domini Johan-
nis Episcopi Zagrabiensis aule sue Regie et Beginalis Majestatum 
summi Cancellarii fidelis sui dilecti anno salutis millesimo qua-
dringentesimo vicesimo secundo sexto kalendas Juni i Begnorum 
suorum anno Hnngar i e etc. tricesimo sexto Romanorum duodecimo 
et Bohemie secundo in pargameno priuilegialiter exarata habens 
in se t ranssumpt iue tenores quarundam l i t terarum gloriosi Prin-
cipis condam domini Karoli RcgÍ3 confirmacionalium per manus 
discreti viri Magistri Endre Lectoris Quinque Ecclesiensis aule sue 
Yice-Cancellarii dilecti et fidelis sui anno gracie millesimo tre-
centesimo vicesimo quarto tercio Idus Ap.ilis Begni autem sui 
anno similiter vicesimo quarto editarum nouo et autentico sigillo 
suo dupplici roboratarum transcribencium seriem et continenciam 
verbalem quarundem l i t terarum suarum donacionalium Bude in 
festő Epiphaniarum Domini anno ejusdem millesimo trecentesimo 
tercio decimo confectarum , quibus mediantibus idem dominus Bex 
Karolus consideratis fidelitatibus et seruiciorum meritis Magistri 
Petr i filii Threpk nobilis de Swmogh dilecti et familiaris juuenis 
aule s u e , que sibi in negociis et agendis ac processibus suis 
oportunis litteris in eisdem part iculari ter eleclaratis cum feruore 
summ? fidelitatis alacri ter et indefesse exhibuisset et impendisset 
quasdam possessiones Bartholomei filii Aladari i de Bay sine herede 
dececlentis Zenth Marthon et Bodrog vocatas , ac al ias possessiones 
suas vniuersas in Comitatu Simigiensi existentes, quas olim Johan-
nes filius Iseph auus suus cum sorore sua tradielerat eidem dedis-
set, donasset et contulisset ipsi Magistro Petro et per eum predicto 
Trepk patri suo ac hereelibus eorundem hereclumque suorum suc-
cessoribus vniuersis cum omnibus vti l i tatibus et pert inenciis earun-
dem sub eisdem metis et terminis quibus per dictum Bartholomeum 
habite extitissent et possesse, perpetuo et irreuocabiliter possiden-
das , tenenclas pariter et habenelas , cpias tandem idem Karolus Bex 
ad supplicacionem fidelium suorum Magistrorum Johannis , Pe t r i et 
Stephani ac Nicolai filiorum Comitis Trepk de genere Bw ficlelis 
sui serie pretactarum l i t terarum suarum posteriorum confirmasset, 
inter cetera clenotabat, quod prefa tus dominus Sigismundus Bex 
hujusmodi l i t teras domini Karoli Regis confirmacionales ad supplica-
cionem fidelis sui P e t r i , filii Benedicti Thwz dicti Lac , filii videlicet 
Pet r i similiter T h w z nuncupati filii Johannis filii Trepk de genere 
Bew in sua ac ejusdem Benedicti patris nec non Nicolai carnalis, 



44 WENZEL GUSZ TÁV. 

Barnabeque filii Pauli de Letha filii videlicet Mat thyws filii Petr i filii 
ejusdem Trepk ; item Ladislai et Benedicti filiorum Dominici filii Ste-
phani filii antelati Threpk de eadem, nec non Johannis et Andree 
filiorum Isyp de Kyrthews filii prenotati Stephani filii memorati T r e p k ; 
ac Benedicti et Georgii filiorum Stephani dicti Mysser de Kewlked 
filii Johannis Olali nuncupat i , filii pretacti S tephan i , filii jam 
fa t i : T r e p k ; item Ladis la i filii prelibati Johannis Olali; preterea 
Ladislai filii Lewkws de dicta Kyr thews filii ante dicti Stephani 
filii sepetacti Trepk patruelium cougeneracionaliumque et condiuisio-
nalium fra t rum suorum personis factum acceptasse t , approbasset 
et rect if icasset , requirentibus nichilonimus ejusdem Pet r i filii Bene-
dicti Thwz fidelitatibus et fidelium seruiciorum laudis preconio attol-
lendorum virtuosis meritis et sinceris complacenciis per ipsum sibi 
et Sacro suo Regio Diademati cum summe fidelitatis constancia ordine 
lit teris in eisdem declarato exhibitis et impensis ex certa öue Maje-
statis sciencia auctori tate sua Begia et potestatis pleni tudine, nec 
non de consensu et beneplaci to Serenissime Principis domine Bar-
bare Begine consortis sue charissime Pre la torum quoque et Ba-
ronum suorum ad id accedente consilio prematuro p ro eodem Pe-
tro Thwz nec non pa t re et f ra t r ibus suis prenotatis eorumque he-
redibus et successoribus uniuersis absque jur is elieni prejudieio 
perpetuo valituras confirmasset patrocinio ipsarum li t terarum sua-
rum mediante. 

Tercia dehinc earum littera videlicet Conuentus Monasterii 
Sancti Egidi de Simigio l i t tera fassionalis feria sexta proxima post 
festum Omnium Sanctorum anno incarnate Dei ta t is millesimo qua-
dringentesimo sexagesimo secundo in pargameno priuilegialiter con-
scripta enodabat , quod Johannes filius Ladislai Messer de Kyr-
thes onera et quelibet grauamina Benedicti , Georgii , Anthonii , 
Paul i et Georgii filiorum suorum ad se et ad sua ju ra possessionaria 
quelibet assumpmendo ab vna par te vero ex al tera Paulus filius 
condam Francisci dicti de Lele pridem inhabitatoris opidi Zege-
diensis coram ipso Conuentu personaliter constituti per eundem 
Johannem Messer confessum extitisset in hunc modum ; Quod 
quia idem Johannes Messer nobilem puellam Dorotheam vocatam 
filiam suam prefato Paulo filio dicti Francisci homini ignobili et 
inpossessionato ri tu Bomane Ecclesie in consortem dedisset , ideo 
ipse Johannes Messer totales porciones suas et dictorum filiorum 
suorum possessionarias in possessione Magyaré vocata in Comitatu 
Simigiensi existenti habi tas cum omnibus ejus vti l i tatibus ac curia 
propria annotato Paulo filio dicti Francisci de Lele de ipso opido 
Zegediensi tum in ejusdem nobilitatis prefeccionem et sincere filia-
lis adopcionis dileccionem , tum etenim pro quadraginta florenis 
auri puri boni veri et jus t i ponderis plene ab eodem habitis et 
receptis nil juris pro se et filiis suis prenominatis in eisdem por-
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eionibus reseruando sub expeditoria cau.:ione in se assumpta de-
disset , donasset et tradidisset eidem Paulo et per eum suis here-
dibus et successoribus vniuersis jure perpetuo et irreuocabiliter 
possidendas , tenendas et conseruandas ; cui quidem possessionarie 
donacioni et perpetuacioni Magnificus Johannes Thwz de L a k ac 
Nicolaus similiter Thwz f rá te r ejusdem de Zwech , nec non 
Josa et Kyr thews et Johannes filii Benedicti Messer de Kewl-
ked , ac Andreas Isyp de dicta K y r t h e s , nec non Stephanus, 
Paulus et Géorgius filii ejusdem cum condicione ibidem decla-
rata ipsorum beniuolum consensum prebuissent pari ter et as-
sensum. 

Quar ta siquidem ipsarum Magnifici scilicet Nicolai de W y -
lak Wayuode Transiluaniensis et Bani Machouiensis , Comitis Co-
mitatus Simigiensis l i t tera compromissionalis in papiro patenter 
emanata hanc verbalem habet continenciam: 

Nos Nicolaus de Wylak W a y u o d a Transi luaniensis et Ba-
nus Machouiensis Simigiensisque Comitatus Comes memorie com-
mendamus tenore presencium significantes quibus incumbit vni-
uersis : Quod Egregius Thwz de Lak in sua ac Nicolai similiter 
Thwz f ra t r i s sui ab vna nec non Emericus Mehsser Johannis 
similiter Mehsser nec non Andree et Jose filiorum Isyp de Kyr-
thews personis ab altera part ibus nostram veniendo in presenciam 
nobis s ignif icarunt : Quod ex quo nutu Diuino condam Ladis laus 
filius Ladislai de Zechen absque prole masculina ab hac vita de-
cecisset , possessiones et porciones possessionarie ejusdem vniuerse 
in ipsos , cum ipsi f ra t res dicti Ladislai de Zechen generaciona-
ies essent et condiuisionales , legittime deuolute existerent; insuper 
nonnulle forent cause accionesque et aquisiciones tam factum pos-
sessionum quam aliarum rerum in al tervtrum tangentes propo-
nende ; postularunt i taque pari animo , v t ju ra ipsorum quecum-
que tum super possessionibus et porcionibus possessionariis, tum-
que aliis causis et aquisicionibus contra sese proponenda reui-
dere examinareque et decidere deberen t ; nosque petitis et sup-
plicacionibus eorundem inclinati taliter decreuimus , v t partes pre-
dicte sex probos et nobilis viros illius Comitatus Simigiensis , vi-
delicet vna t r e s , altera similiter pars tres eligere va l ean t , quid-
quid sex persone in festő Purificacionis Virginis Gloriose nunc 
venturo aut ante ipsum festum Beate Virg in is , si memoratus Jo-
hannes Thwz a seruiciis domini sui et Begni ociosus domum re-
gredi potueri t in vno certo die in opido Somoghwar vniuersas cau-
sas tarn factum possessionum quam et quarumcumque a prefato La-
dislao deuolutarum sed et aliarum possessionum ac jur ium pos-
sessionariorum condiuisionalium erga manus ipsorum existencium 
adjudicandi , disponendi , determinandique et decidendi plenam 
omnimodamque habeant potestatis f acu l t a t em, contradiccione par-
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cium quarumque non obs tan te , volueruntque par tes premisse , vt 
prescripte possessiones et porciones. possessionarie olim Ladislai 
de Zeclien judicium quousque pretacte sex persone facta pre-
missa reuiderent et de terminarent , erga manus filie ejusdem La-
diblai permanere deberen t ; ac eciam ex quo prelibatus Ladislaus 
Zecheny dictam suam filiam Egregio Emerico Cbernely nutriendi 
causa testamental i ter legasse pe rb ibe tu r , idem Emericus tanquam 
manus communis legitt imos prouentus et reddi tus dictarum pos-
sessionum et porcionum possessionariarum interiin filie ejusdem 
Ladislai Zecbeny administrare debere t , populos eciam e t jobagio-
nes in eisdem residentes minus debite et inconsuete impedire 
sew molestare non presumpmat ; preterea j am fat i sex probi et 
e l ec t i , quid in premissis possessionibus et porcionibus possessio-
nariis ac aliis rebus et bonis antefat i Ladis la i ipsam concernere, 
et quid eidem ac qui in propinquiore existens linea consangui-
neitatis ipsam expost tenere debeat et n u t r i r e , discernere debe-
ant et finire. Ha rum nostrarum vigore et testimonio l i t terarum 
mediante. Datum in Wasswar in festo bea te Elizabeth vidue 
anno domini millessimo quadringentesimo quinquagesimo quinto. 

Quinta vero earum Egregii Nicolai de Dombo Vice-Comi-
tis ac nobilium Emer ic i de Endred et alterius Emerici de Thorwe 
electorum Judicum et Judicum Nobilium Contitatus Simigiensis in 
Somogliwar feria secunda proxima post festum Beate Luc i e Virginis 
in prenotato Domini millesimo quadringentesimo qninquagesimo 
quinto anno in papiro pa tenter edita sigillisque eorum a tergo im-
pressiue consignata prelibato Nicoiao de W y l a k Wayuode et Bano 
ad preinser tas superius l i t teras suas relatorie rescripta deno taba t : 
Quod cum ipsi Vice-Comes ac Judices Nobiluin acceptis prescriptis 
litteris dicti Nicolai, nobiles Emericus et Johannes Messer ac An-
dreas et Josa nec non Emex-icus Chernel in ipsorum accedentes 
presenciam exliibuisset eisdem quasdam lit teras patentes Magnifici 
Ladislai de Gara Begni Hungarie Palatini, in quibus vna cum no-
bilibus dicti Comitatus Simigiensis cum eis existentibus vidissent 
clare contineri , vt vniuerse porciones possessionarie et quelibet ju ra 
possessionaria dicti condam Ladislai de Zechen omni ju re prefatos 
filios Messer et filios Isyp et neminem alium neque ipsum Emeri-
cum Chernel , sed neque Nicolaum et Johannem Thwz concerne-
r e n t ; vnde ipsi in facto pretactorum vniuersorum jurium possessio-
nariorum dicti condam Ladislai de Zechen ,ac educacionis et con-
seruacionis filie sue quandam fecissent inter partes ipsas judicia-
riam deliberacionem, de qua prefatus Emericus et Sigismundus 
Chernel personaliter illic as tantes super hujusmodi judiciaria deli-
beracione non contenti eandem pro guidenciori sui discussione in 
presenciam antefa t i Nicolai Waywode transmitt i postulassent, quam 
ipsi ad festum Beati Tbome martiris post festum Natiuitatis Domini 
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proxime venturum in presenciam ejusdem Nicolai Waywode transmi-
sisset maturius discuciendam ; interim autem ne dicte porciones pos-
sessionarie prefat i condam Ladislai de Zechen deso la ren tur , parti-
bus predictis consencientibus ad manus nobilium Emerici de Fy red 
et Blasii Kerezthwry tanquam Communes ad conseruandum dedis-
sent et assignassent tenendas et conseruandas manus vt rarumque 
parcium de eisden penitus excipiendo. 

Sexta autem ipsarum videlicet predicti Conuentus Simigien-
sis littera prohibitoria hujusmodi sequiter sub tenore : 

Nos Conuentus Monasterii sancti Egidii de Simigio memorie 
commendamus : Quod nobilis Johannes filius condam Anthonii de 
Kowachy in sua ac Emerici f ra t r is sui carnalis personis nostram 
personaliter veniens in presenciam per modum protestacionis et in-
hibicionis nobis significare curauit in hunc m o d u m : Qnod trans-
actis temporibus Egregii condam Nicolaus et Johannes Thwz de 
L a k quasdam quatuor sessiones jobagionales ipsorum protestancium 
in porcione eorum possessionaria in possessione Akch in Comitatu 
Simigiensi existentes et habitas , ac quandam piscinam Hat thas voca-
tam in territorio dicte possessionis Akch habitam minus jus te et inde-
bite ac preter omnem viam juris occupasset occupatiueque tenuis-
s e t , postmodum vero nescitur quo juris titulo ad manus Egregii 
Emerici Thewrewk de Ennyng deuente fuissent et per ipsum 
Emericum Thewrewk ténerentur ac conse?;uarentur eciam de pre-
senti. Vnde facta hujusmodi protestacíone prefatus Johannes tam 
in sua quam eciam Emerici fratr is sui personis annotatum Eme-
ricum Thewrewk et alios quoslibet ab vlteriori detencione et con-
seruacione dictarum quatuor sessionum et piscine p re fa t e , vsuum-
fructuum et quarumlibet vtilitatum percepcione sew percipi faccione 
quouis modo jam factis vel fiendis prohibuit contradicendo et 
contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis vigore et 
testimonio harum l i t terarum nostrarum mediante. Da tum fer ia 
quarta proxima post fes tum Natiuitat is Beate Marie Virginis anno 
millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto.. 

Septima siquidem ipsarum honorabilis videlicet Capituli Ecclesie 
Albensis et octaua vltimaque earundem predicti Conuentus Crucife-
rorum de Alba littera ambe protestatorie pariter et prohibitorie in vno 
et eodem termino, videlicet die dominico proximo post festum Beato-
rum Petri. et Pau l i Apostolorum in anno salutis nostre millesimo 
quingentesimo decimo in papiro patenter confecte sub vno sensu 
et forma verborum dec lararent : Quod nobilis Ladislaus condam 
Benedicti Messer et Paulus olim Pet r i Jó sa de Kewrtliews filii 
in ipsorum propriis ac Michaelis et Paul i filiorum condam Jo-
hannis Isyp de eadem Kewrthews et dorn ine Kather inee filie dicti 
condam Benedicti Messer consortis scilicet Gregorii de Kowachy 
personis in ipsius Conuentus venientes presenciam per modum 

i 
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protestacionis et inhibicionis eidem significare curassent in hunc 
m o d u m : Quod quia Serenissimus condam dominus Mathias Rex 
Egregio Nicoiao Thwz de Zwech e viuis sublato statim et in 
continenti ad totales popciones possessionarias ejusdem Nicolai 
Thwz ac Magnifici condam Johannis similiter Thwz de Lak , nec 
non Ladis la i de Zechen et Simonis de Le tha in eadem posses-
sione Lak in Comitatu Simigiensi existente habitas , ac posses-
siones H y d a s , Sewenye , Zwech , Zenth Marthon , B e w , Laad, 
Nagh Beryn , Pet thend , Gyewgh , A k c h , N y r , L e t h a , Zewchen, 
Monyorokerek , S y t h w a , Kewlked et K ak vocatas pertinencias-
que earundem vniuersas in eodem ('nmil-^j-ii Simigiensi adjacen-
cium potencialiter mittendo easdem pro se recipi et occupari fe-
cisset via juris sine omni ; et expost ipso domino Mathia Bege ex 
hac luce decesso easdem porciones et possessiones Illustris con-
dam dominus Johannes Dux Coruinus tenuisset et possedisset et 
vsus fu i s se t quoad voluisset ; tandemque nescitur quo juris ti-
tulo Magnifico Emerico Thewrewk de Ennyng Bano Nandoral-
bensi tunc familiari suo inscripsisset potencia mediante in preju-
dicium et dampnum prefatorum protestancium valde magnum. 
Vnde iidem protes 'antes annotatum Emericum Thewrewk ac do-
minam consortem , nec non Nicolaum et Valentinum filios ejus-
dem aliosque vniuersos ab vlteriori vsu detencioneque et conser-
uacione dictarum porcionum ac possessionum et pert inentiarum 
earundem vniuersarum seque quouis quesito sub colore in domy-
nium earundem intromissione, vt i l i tatumque earundem percepcione 
quomodolibet fact is vel fiendis prohibuissent et contradixissent pu-
blice coram Capitulo et Conuentu prenotat is . 

In quarum quidem omnium litterarum preexbibitarum con-
trar ium memoratus Johannes de Thorda et Gregorius de Mykola 
subjunxerunt et al legauerunt boc modo: Qualiter preexliibite omnes 

li t tere contra prenominatos Pe t rum de Kor la thkew , Ambrosium 
Sarkan et Alexium T h w r z o ; consequenterque donacionem nostram 
Begiam super prescriptis eastris L a k , Thamassy et Ozora , ac 
curiis nobilitaribus Edelyn et Moory eorundem que et earundem 
pertinenciis modo antelato ipsis fac tam nullius esseiit vigoris et 
firmitatis. Primo quidem pretacte l i t tere dicti Conuentus Crucife-
rorum de Alba fassionales et impignoraticie simuleum litteris sta-
tutoriis ejusdem Conuentus exinde confectis pro par te et in per-
sona meinorate domine Barbare consortis antefa t i Francisci de 
Hederwara produete ex e o , quod idem Franciscus singularis et 
vnica persona existens , nullaque euidenti et racionabili necessi-
ta te compulsus , quippe qui nec sentenciam per capitalem deten-
tus , nec per hostes aliquando cap tu s , neque redemptus extitisset, 
in prejudieium juris nostri Begi i , quod in bonis suis per modum 
tuccessionis palam habeba tu r , p reno ta te domine Barbare consorti 
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sue amore magis et fauofe conjugali (vti presumitur) quam ne-
eessitate exigente absque consensu nostro Regio prenarra tam im-
pignoracionem castrorum et bonorum suorum predeclaratorum pro 
predictis viginti millibus florenis auri facere nusquam potuisset. — 
Pari racione prenarra ta quoque omnium castrorum et bonorum ipsius 
Francisci Hederwary obligacio atque impignoracio memorate domine 
Katber ine filie dicti condam Nicolai de Hederwara sorori sue car-
n a l i , consorti videlicet prelibati condam Stepbani de Rozgon tunc 
in humanis agent i pro prescripta similiter viginti millium floreno-
rum auri summa cox-am ipso eodem conuentu Cruciferomm de Alba 
modo prenotato facta locum non baberet . — Celerúm licet idem 
Franciscus de Hederwara pretactam duodecim millium florenorum 
auri ab antefato Benedicto de Bathyan ad necessitates suas in pre-
insertis l i t teris paterne Majestatis consensualibus declaratas euitan-
das et expediendas se plenarie tulisse et leuasse prof i tea tur , et pro-
pterea prescriptas possessiones suas T h e t h e n , Koch , Kethel , Cha-
zar , Chycho , Wygman , Genyew , Taab , Zenth Myklos et Ewrs 
(pro quibus tandem per modum coneambii predictum Castrum L a k 
prenotateque curie nobilitares Edelyn et Mory cum ejusdem et ea-

rundem cunctis pertinenciis per antefatum condam Emericum Thew-
rewk sibi date et collate extitissent) eidem Benedicto de Ba t thyan 
coram prenominato condam Petro Judice Curie ipsius paterne Ma-
jestat is obligauerit et inscripseri t , consensusque Regius paterne 
scilicet Majestat is exinde subsequutus et collatus fueri t ; ex quo 
tamen ejuscemodi obligacio pari ter et inscripcio non pignoris titulo 
sed perpetuitat is ju re et in casu quo ipsum Franciscum de Heder-
wara in semine deficere contingeret per eum facta extitisse, constat 
autem eundem Franciscum adhuc superuiuere et nondum decessisse 
et per consequens nondum defecisse , ex eoque prescripta vniuersa 
bona et quelibet j u r a sua possessionaria per ante la tam infidelitatis 
notam modo preallegato in perpetuum amisisse et ob hoc eadem 
quoque inscripcio nullius esset vigorositatis. — Prenarrale siquidem 
littere Capituli Ecclesie Sancti Stephani Prothomärtir is de promon-
torio Waradiensi fassionales in persona nomineque prefat i Johannis 
Dragffy producte propterea robur non sortirentur firmitatis , quia 
nec litteris statutoriis exinde confectis , nec alio euidenti documento 
posset verif icari , si premissa cambialis permutáció alias inter- ipsum 
Johannem Dragffy ac prefatum condam Georgium fratrem suum 
carnalem ab vna ; nec non predictam condam dominam Dorotheam 
nouercam suam , relictam scilicet dicti olim Bartholomei Dragffy 
filiam v tputa antefat i condam Emerici Bani filii predicti olim Lau-
rencii de Hederwara Palat ini ab al ia part ibus coram ipso Capitulo 
modo prenotato facta fictiue simulatiueque, vel recte realiterque ce-
lebrata extiterit ; et si v i r tu te ejuscemodi concambialis permutacio-
nis eadem domina prescriptas medietates antedictarum possessionum 
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Zeeplak et Bewshaza al iquando possedisset , et quo tandem easdem 
fecisset ; e contrario v e r o , si idem Johannes Dragf fy vel ipse Ge-
orgius f ra te r suu3 premortuus in dominyo pre tac tarum trium par-
cium prescr iptarum porcionum possessionariarum ejusdem domine 
Dorothee in prenominatis opidis Ozora , Thamassy et I r e g , ac pos-
sessionibus Mar thon , Bozj ' as , Thengeld , Felsew M a y s a , Also Maysa, 
D e b r e n t h e , Nagh Cheh , lvis Cheh , Kanya , Zokol , Gonozd, 
Megyes, I r e g , Wyffa lw Hencbe , Thengelycz , Menthothffalw, Igar 
et Gerenas habitarum aliquando fueri t persietantque vel modo, quo 
deinde ju re hujusmodi porciones possessionarie ipsam dominam con-
cernerent , quidve jur is in eisdem habueri t vel habeat, nulluni proba-
bile constaret documentum atque testimonium. E t ob hoc ambe lit-
tere preinserte viribus per omnina dest i tute baberentur . — Ficleiea 
quamuis prescripta castra Thamassy et Posegawar et castellum 
Podwersa cum suis cunctis pertinenciis vi r tute preexhibitarum litte-
rarum antefat i condam domini Mathie Kegis consensualium pari ter 
et confirmacionalium prelibatique condam Comitis Ladislai de Pa-
locz Judicis Curie Begie composicionalium litteris in eisdem confir-
macionalibus verbotenus insertarum inter prenominatos condam Lau-
rencium de Hederwara Pa la t inum ac Emericum Banum et Nicolaum 
filios ejusdem Laurencii Palat ini ab vna , ac prefatos Raphaelem 
Electum Ecclesie Boznensis ac Phylpes et Paulum Herczeg ab alia 
part ibus modo predeclarato confectarum et emanatarum, in casu quo 
ipse Franciscus Hederwary absque heredum solacio ex iiac luce de-
cessisset , in prenominatum Nicolaum filium dicti Francisci Herczeg 
cum hiis quibus congruit deriuari et condescendi debueri t ; quia ta« 
men prescripte lit tere prenotat i condam Sigismundi Regis confirma-
cionales Bude in festo Beate Margarethe virginis et martiris in pre-
tacto Dominice Incarnacionis millessimo quadringentesimo vndeeimo 
anno edite, habentes in se transsumptiue tenores quarundam littera-
rum ejusdem domini Sigismundi Begis in Wissegrad feria sexta pro-
xima post festum Resurreccionis Domini anno ejusdem millesimo qua-
dringentesimo quinto confectarum in preexhibitis litteris ipsius con-
dam Ccmitis Ladislai de Palocz composicionalibus verbotenus in-
serte per quendam Gábrielem de Zernien per dominos Prelatos ac 
Barones Proceresque et Nobiles liujus Begni nostri Hungarie vni-
uersos ob multarum li t terarum priuilegialium falsam et iniquam fa-
bricacionem atque confeccionem in anno salutis millesimo quadringen-
tesimo quadragesimo octauo t ransacto publ ice condempnatum et 
tandem incineratum maliciose et inique fuissent fabricate et exa-
r a t e ; proptera prenominati Pe t ru s de Korlatl ikew ac Ambrosius Sar-
kan vniuersa bona et quelibet jura possessionaria antefati Nicolai 
Herczeg vbilibet habita et existencia, que ex e o , quod ipse prenar-
ratis litteris nomine antefati condam domini Sigismundi Begis false 
et inique per annotatum condam Gábrielem modo antelato fabr icat is 
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atque . . . matis in Judicio palam vsus fuisset, ad collacionem nostre 
Majestatis juxta vetustam et approbatam hu jus Regni nostri Hungarie 
consuetudinem rite deuoluta ext i t issent , a Majestate nostra pro se 
impetrassent. Tum igitur ex eo , tum vero quia prel ibatus Francis-
cus de Hetleiwara nondum defecisset , immo antequam ex hac luce 
decessisset prescriptam infidelitatis n o t a m , v t premissum e s t , ma-
nifeste incurr isset , per quam pretacta vniuersa bona et j u r a sua 
possessionaria de facto amis isse t , et proinde prenarra te quoque lit-
tere annotati condam Comitis Ladislai de Palocz composicionales 
et consequenter antefat i condam domini Mathie Regis exinde con-
íirmacionales inuigorose pariter et inanes haberentur. — Dcinde quo-
niam prelibatus Johannes Je Pakos causam suam prenotatam occa-
sione prescripti castri Ozora ac pertinenciarum suarum prenomina-
tarum modo prehabito motam, prout ex seriebus pre tac tarum lit tera-
rum causalium nomine et in persona ejusdem Johannis ordine prenarra to 
productarum et exhibitarum clarescit, ab anno Dominice Incarnacionis 
millesimo quadringentesimo sexagesimo octauo vsque in presentem an-
num gracie millessimum quingentessimum vigesimum tercium prosequi 
neglexisset , et ideo causa ipsa quodammodo condescensa jam ha-
be re tu r , qua sopita atque condescensa relique quoque vniuerse lit-
tere nomine suo presentate per obstaculum prescripcionis j u r a nobi-
lium Regni transcendentis a tque pressribentis extincte mortificateque 
censerentur. E t alioquin si causa premissa condescensa sopitaque 
modo preallegato non fu i s se t , vtique eciam processum suum in hu-
jusmodi longis causarum processibus ab olim obseruari consuetum 
nondum compleuisset , quo incompleto et inperfecto adhuc fine, pro-
cessuque pendente ad eandem causam et litteras productas respon-
dere minimé teneretur. — Postremo quia super prenominatis posses-
sionibus H y d a s , Sewrnye , Zwech , Zenth Mar thon , B e w , J a d , 
Nagh B e r y n , P e t t h e n d , G y e w g h , Akch, Nyr, Letha, Zewchen, Mo-
nyorokerek , Sy thwa , Kewlked et Kak porcionibusque possessiona-
riis prenominatorum condam Nicolai Thwz et Ladislai de Zewchen in 
prescripta possessione Lak existentibus annotat i Ladislaus et Gre-
gorius Messer , nec non Emericus et Franciscus de Kyr thews eo-
rumque progenitores nullám hactenus litis mocionem fecissent, immo 
protestaciones quoque et inhibiciones consuetas , quibus vtpote lon-
geui temporis prescripcio excludi só le t , super eisdem possessionibus 
ac porcionibus possessionariis in locis testimonialibus ac coram or-
dinariis Regni Judicibus facere neglexissent ab anno virginalis par-
tus millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto vsque annum 
incarnate Deitatis millesimum quadringentesimum nonagesimum sex-
t u m , quo videlicet anno per Johannem filium condam Anthonii de 
Kowachy in sua ac Emerici f ra t r is sui carnalis personis super qua-
tuor sessionibus eorum jobagionalibus in pretacta possessione Akch 
in Comitatu Simigiensi existente l iabit is , ac super quadam piscina 
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Hat tas appellata in territorio ejusdem possessionis adjacente contra 
prelibatum condam Emericum Thewrewk de E n n y n g , et demum vs-
que ad annum salutis millesimum quingentesimum decimum nouis-
sime preteri tum , quando scilicet prelibati Ladislaus Messer et Pau-
lus de Kyr thews in ipsorum ac Michaelis et Pauli filiorum condam 
Johannis Isyp de eadem K y r t h e w s , nec non domine Kather ine filie 
dicti condam Benedicti Messer consortis videlicet prenotati Georgii 
de Ivowachy personis coram Capitulo Albensi et Conuentu Crucife-
rorum de Alba predictorum antela tam protestacionem pari ter et in-
hibicionem super pretactis possessionibus et porcionibus possessio-
nariis lit'giosis modo premisso fecisseat , nulla protestacio , nulla 
eciam prohibicio contra earundem possessionum ac porcionum pos-
sessionariarum detentores in seriebus et continenciis proexhibitarum 
li t terarum facta fuisse reperiretur ; licet in anno incarnate Deitatis 
millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto protestacio quadam 
simul et inhibicio per Johannem filium Anthonii de Kowachy in 
sua ac Emerici f ra t r i s sui carnalis personis super quatuor sessioni-
bus eorum jogabionalibus in pretacta pessessione Akch in Comitatu 
Simigiensi existente habi t is ac quadam piscina Ha t t aas appellata in 
territorio ejusdem possessionis adjacente coram dicto Conuentu 
Ecclesie Simigiensis modo prehabi to facta extitisse depreliéndatur 5 
tarnen super eisdem nulla in presenciarum questionis di-scussionisque 
matéria mota habe re tu r ; et si eciam l iaberetur , prescripcio diuturni 
longeuique temporis in eisdem dudum intercessisset , et ex eo pre-
inserte quoque littere in personis ipsorum Ladislai et Gregorii Mes-
ser ac Emerici et Francisci de Kyr thews modo prenarrato presen-
tate viribus per omnia destitute, baberentur , et per consequens pre-
scripta castra ac cas te l la , opida , ville , curie nobilitares , posses-
siones , predia , porcionesque et quelibet j u r a possessionaria sepe-
fati Francisci de Hederwara nunc in lite existencia prenominatos 
donatar ios , quibus videlicet nos eadem et easdem contulissemus, 
optimo ju r e concernerent. 

Quibus sie habit is et prelibato Benedicto de Bewken in per 
sona memorati Nicolai Herczeg hoc et i d , quod nos pretacta bona 
et ju ra possessionaria ejusdem Nicolai propter exhibicionem preinser-
tarum lit terarum dicti condam domini Sigismundi Begis in pre-
scripto anno gracie millesimo quadringentesimo vndeeimo emanatarum 
in Judicio, vt prefertur, factam, prefatus Pet rus de Korlathkew et Am-
brosius Sarkan pro se a Majestate nostra impetrare nec debuisset nec 

^ potu isse t , quondam in persona ejusdem Nicolai Herczeg virtute 
il larum l i t terarum , que alioquin adhuc coram prefato condam Coinite 
Ladislao de Palocz mortificate fuissent viribusque destitute man-
sissent, a nostra Mejestate Personalique Presencia nostre Mejestatis 
nulluni' fuisset judicium postulatum , sed vigore duntaxat prenarra te 
composicionis in conspectu ejusdem Comitis Ladislai de Palocz modo 
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predeclarato facte judicium pro sc administrari pos tu la tum, et 
alias quod ipse Nicolaus tanquam jur is et l i t terarum ignarus juueuilis-
que etatis super earundem lit terarum bona vel mala confectum (így) 
emanacioneque nil vnqu-im vel audiuisset vel intel lexisset , subjun-
gente par i t e re t referente ; parcium omnium prescriptarum procuratores 
prenominati suis par t ibus jux ta preexhibitarum l i t te rarum continen-
ciam atque vigores , juxta eciam responsiones et allegaciones eorum 
redeclaratas Bude primum per eandem nostram Personalem Presenciam 
et deinde, causa ipsa cum tota serie sua p renar ra ta in conspectuni 
solius nostre Majestatis buc ad Wyssegrad maturioris euidenciorisque 
discussionis gracia deducta, per nostram Maiestatem judicium ac ju 
sticiam finalemque deliberacionem et conclusionem supplicarunt. 

Verum licet prenominatus Detricus de Bayk prescripta ca s t r a 
Thamassy et Ozora cum pertinenciis suis predeclavatis p r e f a t e 
doü ine Barbare consorti ipsius Francisci de Herderwara v l tra 
prescriptas dotem et res suas paraffernales pro prenar ra ta vigint i 
millium florenorum auri summa premisso pignoris ti tulo pe r t i ne re ; 
memoratus vero Benedictus Fychor eadem castra Thamassy et 
Ozora cum dictis suis pertinenciis , preterea prescriptas curias no-
bilitaies Ede lyn et Mory ipsi Francisco de Hederwara in concan-
bium possessionum suarum Thethen , Koch , Ket l ie l , Cliazar , Chicho, 
W y g m a n , G e n y e w , Thab , Zenth Myklos , et Ewrs prelibato Be-
nedicto de Ba t thyan j u r e perennali deserui re ; memoratus nempe 
Mauricius de Olazy tam prescripta castra curiasque nobilitares, quam 
eciam alia uniuersa ac quelibet bona ac ju ra possessionaiúa preno-
tati Francisci de Hederwara vbiuis et in quibuscumque Comitatibus 
predicti Begni nostri Hungarie adjacencia et habita , memoratam 
dominam Kather inam consortem predicti Andree de Bathor, preter 
jus suum quartalicium in eisdem vniuersis bonis et jur ibus posses-
sionariis babitum sibique juxta ejusdem Begni nostri consuetudi-
nem de illis jure materno prouenire debens, prenotato pignoris titulo 
concernere ; antefatus siquidem Bal thasar de Bod directas et equa-
les tres partes totalium porcionum possessionariarum annotate con-
dam domine Dorothee, relicte dicti olim Bartholomei Dragffy filie 
v t p u t a predicti olim Emerici Bani de Hederwara in opidis Ozora 
ac Thamassy et I r e g , nec non possessionibus Marthon, Bozzas, 
Thenge ld , Felsew M a y s a , Also M a y s a , D e b r e n t h e , Nagy Cheh, 
K y s Cheh , K a n y a , Zokol , Gonozd, Megyés , I r e g , Wyffalw, 
Henche , T h e n g e l y c z , Mentoli tffalw, Igar et Gerenas habi tarum 
memorato Johanni Dragffy perpetui tat is j u r e ; reliqua vero pre-
tac ta vniuersa bona et quelibet ju ra possessionaria predicti Fran-
cisci de Hederwara vbilibet habi ta eundem Johannem Dragffy omni 
eo jure , quo prenotatam condam dominam Dorotheam legittime con-
tigissent , t angere ; prelibatus autem Benedictus de Bewken pre-
nomiuatum Nicolaum Herczeg prescripta castra Thamassy et Po-
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segawar el prenotatum castellum Podwersa cum omnibus eorum 
pertinenciis et vtil i tatibus perennali consimiliter jure concernere; 
annotatus Franciscus cle Lad pretactum opidum Ozora nec 
non possessiones Bozzas , Debren the , Also Maysa , Felsew Maysa 
et Nylas vocatas antefato Johanni de Pakos jure parimodo per-
petuo competere ; prenominatus siquidem de Kowachy 
pretactas possessiones H y d a s , Sewrnye , Z w e c h , Zenth Marthon, 
B e w , J a d , Nagh Beryn , - — A k c h , N y r , Letha , Zew-
c h e n , Monyorokerek, Sythwa , Kewlked et K ak vocatas et  

as porciones possessionarias predictorum condam Ni-
colai Thwz de L a k et Ladis la i de Zewchen in eadem posses-
sione L a i ta prenominatis Ladislao et Gregorio Mes-
ser , nec non Emerico et Francisco de Kyr thews similiter jure 
perennali pert inere retulerint et ordine prenar ra to proposuerint. 

Quia tarnen jux ta predeclaratam responsionem  
et allegacionem prenominatorum Johannis de Thorda et Gregorii 
de Mykola procuratorum ipsorum actorum legitt imorum sepefatus 
Franciscus de Hederwara tanquam singularis et vnica persona 
heredeque successorio des t i tu ta , nullaque euidente et racionabili 
necessitate coacta, premissam fassionem simul et obligacionem im-
pignoraticiam prescr iptorum castrorum suorum Thamassy et Ozora 
pert inenciarumque eorundem prelibate domine Barbare consorti 
sue pro prenarrat is viginti millibus florenis auri facere nequaquarn 
potuisse ; simili deinde et pari racione prenarra ta omnium castrorum 
et bonorum ipsius Francisci de Hederwara obligacio atque impigno-
racio per eum memorate condam domine Kather ine filie dicti olim 
Nicolai de Hederwara sorori sue carna l i , consort i , vt prefer tur , an-
tefat i Stephani de Bozgon pro prescripta similiter viginti millia flo-
renorum auri summa modo antelato fac ta perperam celebrata exti-
tisse ; prSnarrata deinde pretactarum possessionum Thethen , Koch, 
K e t h e l , Cbazar , Chycho , W y g m a n , Genyew , T h a b , Zent Myklos 
et Ewrs , subsequenterque castri Lak euriarumque nobilitarium Ede-
lyn et Mory cum ejusdem et earundem cunctis pertinenciis preno-
minato Benedicto de Bat thyan per antefatum Franciscum de He-
derwara modo et ordine ac sub condicionibus superius luculenter ex-
pressis f a c t a , non impignoraticio , sed perpetuitatis ju re tituloque, 
et in casu dun taxa t , quo ipsum Franciscum de Hederwara in se-
in ine heredibusque deficere cont ingeret , facta celebrataque fuisse, 
et ob hoc hujusmodi quoque fassio et inscripcio sua eo , quod idem 
Franciscus nondum defecisset, loeum non habe re , nec admittenda 
cense r i ; ceterum quia ex preexhibitis in persona antefati Johannis 
Dragffy litteris fassionalibus vel alio documento probabili testimo-
nioque euidenti non cons ta t , neque elici po te r i t , quid et quantum 
juris prenominata domina Dorothea relicta dicti condam Bartholo-
me! D r a g f f y , filia scilicet annotati olim Emerici Bani de Heder-
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wara in prenarrat is bonis et jur ibus prius habuer i t , vel modo ha-
bere possit ; predeclarata eciam bonorum prescriptorum partes inter 
easdem permutáció concambialis , vtrum ficte vel reali ter et serio ce-
lebrata fuerit incertum pari ter h a b e t u r , et ob hoc eadem quoque 
concambii mutua et inuicem facta celebracio inanis et inuigorosa 
r epu ta r i ; composicio deinde et vnio inter memoratos condam L a u -
rencium de Hederwara Pala t inum ac Emericum Banum et Nicolaum 
filios ejusdem Laurenci i Pa la t in i , nec non prefatos Baphaelem Ele-
ctuin Ecclesie Boznensis , ac Phylpes et Paulum Herczeg de Zek-
chew coram antefa to Comite Ladis lao de Palocz ex juridico pro-
cessu modo antelato facta et contractus ; mutuaque in pretactis ca-
stris et bonis eorum successio exinde sequuta , quia prel ibatus Fran-
ciscus de H e d e r w a r a , antequam in semine defecisset , premissam 
infidelitatis notam palam incurrisse , hujusmodi contractum sew mu-
tuarn successionem penitus pe r tu rbasse , deleuisseque et ext inxisse; 
nichilominus tamen propter exhibicionem pretactarum l i t terarum 
memorati condam domini Sigismundi Begis confirmacionalium in 
prescripto salutis anno millesimo quadringentesimo vndecimo modo 
prenotato confecte atque fulminate prel ibatus Nicolaus Herczeg ob 
causas et raciones per procuratorem suum superius deductas nulla 
proscripcionis vel infidelitatis nota labeque innodatus aut i r re t i tus 
ext i t i sse ; demum causa prenota ta in facto prescripti opidi et castri 
Ozora et pertinenciarum suarum prenominatarum modo et ordine 
prehabi to mota per premisse prescripcionis obstaculum quodam modo 
sopita atque condescensa fu i s se , et alioquin ob raciones superius 
expressas in suspenso iucompletoque adhuc fine pendere et loco ele 
presenti illa t ractar i non posse , sed in suo processu veteri , prout 
de Begni consuetudine debebit aclmittendaque videbitur, prosequi de-
bere ; postremo negociuin quoque et factum prescriptarum posses-
sionum Hydas , Sewrnye , Zwech , Zenth Martion , Bew , Jad> 
Nagh B e t j n , Pe t t hend , G y w g h , A k c h , N y r , L e t h a , Zewchen' 
Monyorokerek , Sythwa , lvewlked et Kak porcionumque possessio-
nariarum prenominatorum condam Nicolai T h w z et Ladislai de Zew-
chen in pretacta possessione Lak existencium ct habitarum per lon-
geui temporis prescripcionem jura nobilium Regni nostri, vt premissum 
est , transcendentem extinctum penitus et sopitum esse , ex premissis 
reperiebatur manifeste. Quapropter preuarrate omnes l i t tere in per-
sonis prenominatarum dominarum Barbare sepedicti Francisci de 
Hederwara, ac Kather ine prelibati Andree de Bathor consortum ; item 
prenominatorum Benedicti de Bat thyan, Johannis Dragffy et Nicolai 
Herczeg, nec non Ladislai et Gregorii Messer ac Eme.-ici et Francisci 
de Kyr thews produete et superius tum verbo tenus tum vero sensuali ter 
inserte, in quantum hereditatem et impignoracionem quoqu e ac inseri-
pcionem prescriptorum castrorum Thamassy, Ozora, Lak et Posegawar, 
castellique Podwarsa, curiarum eciam Edelyn et Mory predictarum tan-
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gere concernereque dinoscuntur, cassari et inualidavi, subsequenterque 
eadem castra Thamassy et Lak, nec non curie nobilitares Edelyn et Mo-
ry prenominatis Petro de Korla thkew ac Ambrosio Sarkan pure et siin-
pliciter ac absque omni prorsus dotaliciorum de eisdem prouenire 
debencium solucione eo , quod primum vniuersa bona et quelibet ju ra 
possessionaria dicti Francisci Hederwary eisdem Pet ro et Ambrosio, 
exigentibus preclaris eorundem seruiciorum mcritis in perpetuum nos 
contul isse , et tandem ceteris bonis ejusdem Francisci per eos no-
bis remissis et resignatis in hijs duntaxat castris et curiis nobilita-
ribus condicione sub premissa cum eis concordass; recol imus; Ca-
strum vero Ozora prenotatum antefato Alexio Thwrzo ; predictum 
siquidem castellum Podwarsa memorato Simoni Mersyth, ipsorumque 
heredibus et posteritatibus vniuersis simul cum cunctis oj idis, villis, 
possessionibus, predi is , porcionibusque et jur ibus possessionariis ad 
eadem castra et castellum curiasque nobilitares de ju re et ab an-
tiquo spectantibus per t inereque debentibus , quibus scilicet per an-
telatum Franciscum de Hederwara tenta fuerunt et possesse , vigore 
preexhibitarum li t terarum nos t ra rum donacionalium superius verba-
l i t e r i n s e r t a r u m , in p e r p e t u u m adjudirari, statuique e t r/ linqui e t d e 
eisdem cas t r i s , castello , curiis nobi l i ta r ibus , opidis , villis , pos-
sessionibus , prediis , porcionibusque et juribus possessionariis quar te 
puellares sew jura quar ta l ic ia p re fa ta rum condam dominarum Iva-
therine dicti condam Nicolai de Hederwara , ac Dorothee pre l iba t i 
olitn Emerici Bani de eadem Hederwara filiarum , eisdem juxta hu jus 
Begni nostri Hungarie legem et consuetudinem prouenire debencia, 
prenominatis domine Kather ine consorti annotat i Andree de Bathor , 
filie videlicet ejusdem domine Kather ine filie ipsius Nicolai He-
derwary j u r e mate rno ; nec non Johanni Dragffy virtute prenar-
rate fassionis ipsius condam domine Dorothee filie predicti olim 
Emerici Bani de H e d e r w a r a , relicte videlicet annotat i condam 
Bartholome! Dragf fy coram predicto Capitulo Ecclesie Sancti Ste-
phani Prothomati r is de promontorio Waradiens i modo antelato fa-
cte excidi et sequestari, reddique , et nichilonimus memorate domine 
Barbare consorti ipsius Francisci Hederwary pro habitacione sua 
locus competens et lionestus, jux ta exigenciam status et dotalicii sui, 
in bonis mariti sui prenarra t i s ex t r a ipsa castra Lak et Thamassy 
curiasque nobilitares Edelyn et Mory dari a tque deputari debere 
nobis et prefat is dominis P r e l a t i s et Baronibus Magistrisque Pro-
thonotari is et Begni no stri Nobilibus, Sedis scilicet nostre Judiciarie 
Jura t i s Asscssoribus nobiscum et ipsa Personali Presencia nostra in 
discussione et examine presentis cause par i ter constitutis et existenti-
bus perspicue a g n o s c e l a t u r ; de quorum consilio prematuro , racio-
nibusque et causis e x predeclaratis nos pre tac tas vniuersas litteras 
in personis antefa tarum dominarum Barba re et Kather ine , nec non 
prenominatorum Benedict i de B a t t h y a n , Johannis Dragffy et Ni-
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eolai He rczeg , item Ladislai et Georgii Messer ac Emerici Fran-
cisci de Kyrthews modo predeclarato productas et exhibi tas , in 
q u a n t u m , vt premitt i tur , hereditatem et impignoracionem quoque 
ac inscripcionem prescriptorum castrorum castellique et curiarum 
predictarum tangere dinoscuntur , cassamus et inualidamus ; ex eoque 
prenota ta castra Thamassy et L a k , nec non curias nobil i tares Ede-
lyn et Mory sub condicione predeclarata pure et simpliciter ac abs-
que omni dotaliciorum solucione prenominatis Pet ro de Korlath-
kew et Ambrosio S a r k a n ; Castrum vero Ozora predictum memorato 
Alexio T h w r z o ; ipsum siquidem castellum Podwarsa antefato Simoni 
Mersyth eorumque heredibus et posteri tat ibus vniuers is , simul cum 
cunctis opidis, villis, possessionibus , prediis porcionibusque et juri-
bus possessionariis ad eadem et easdem de jure et ab antiquo spectanti-
bus quibuslibet , ' p e r annotatum Franciscum de Hederwara , v t prenar-
ra tum e s t , tenta fuissent et possesse, ac par i ter cum vniuersis suis 
vt i l i ta t ibus , vt i l i tatumque et prouentuum integritat ibus quouis no-
minis vocabulo vocitatis , vigore preexhibi tarum l i t terarum nostra-
rum donacionalium in perpetuum ad jud icanda , s ta tuendaque et re-
linquenda , ct de eisdem cas t r i s , castel lo , curiisque nobilitaribus et 
eorundem ac earundem pertinenciis predeclaratis quartas puellares 
sew j u r a quartalicia prenominatarum condam dominarum Kather ine , 
dicti condam Nicolai, et Dorothee, prenotati olim Emeric i Bani filia-
rum ejusdem juxta hujus Begni nostri Hungar ie legem et cosuetu 
dinem (vt pretactum est) prouenire debentes, antefatia domine Ka-
therine consorti ipsius Andree de Bathor jure materno , et Johanni 
Dragffy virtute fassionis premisse excidentes et sequestrantes red-
dendaque ; et nichilominus p reüba te domine Barbare consorti se-
pedicti Francisci de Hederwara locum competentem et honestum 
pro residencia et habitacione sua, j ux t a exigenciam status et dota-
licii sui, in eisdem bonis mariti sui, extra predicta castra L a k et 
Thamassy curiasque nobili tares Edelyn et Mory, dandum et depu-
tandum esse , serie aliarum li t terarum nostrarum adjudicatoriarum, 
execucionalium pari ter et occupator iarum decreuimus et commi-
simus, irno ad judicamus , decernimusque et committimus sepedicta 
c a s t r a , castellumque et curias nobilitares cum eorundem et earun-
dem pertinenciis predeclaratis in perpe tuum tenere , possidere pa -
r i t e r et habere , auctori tate nostra jud ic i a r i a , jureque et just icia 
mediante saluo jure alieno. Harum nostrarum vigore et testimo-
nio l i t terarum mediante. Datum in curia nostra Wyssegradiensi 
secunda die festi Exaltacionis Sancte Crucis anno salutis millesimo 
quingentesimo vigesimo tercio. 

(A király birói pecséte belül van nyomva.) 

Lecta per me Werbewczy m. p. 
Locumetentcm etc. 
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Az így híven közlött itéletlevél négy tekintetben bír ré-
szint köztörténeti, részint jogtörténeti érdekkel, mennyiben : I. 
Nandorfejérvár elveszesére vonatkozó nevezetes adatokat tartal-
maz ; II. a Hedervári és több más családok viszonyait több rész-
ben felvilágosítja; III. a királyi személynöki törvényszék ak-
kori eljárását elénkbe tüntetvén, a Verbőczi idejében a legfontosb 
jogjjereknél Magyarországban divatozott törvénykezési rendtar-
tartás iránt értesít, és IV. a szintén Verbőczi idejében létezett 
magyar jog közelebbi megismeréséhez adalékot nyújt. 

Ezen négy irányban teliát még néhány jegyzést ikta-
tok ide. 

I. Nandorfej ér várnak 1521-iki elveszéséről általában már 
közleményem kezdetén szóltam. Ezen esemény rendkívüli tör-
téneti fontosságánál fogva minden hiteles adat, mely annak 
közelebbi és részletesebb megismerését eszközli vagy bizto-
sítja, Magyarország köztörténetének szempontjából nagy be-
csünek tartatik. Ennek folytán különös becse van azon ada-
toknak , melyeket egykorú, közvetlenül magára ezen ese-
ményre vonatkozó okmányok tartalmaznak. 

S íme, mintán Tubero és Istvánfi tudósításai, melveket ' / j 

Nandorfejérvár elestére nézve történetíróink mindeddig követ-
tek, egyáltalán véve kielégítőknek többé nem találtatnak, min-
den ide tartozó új kútfői fölfedezést kedvesen kell vennünk. 

Ezen oknál fogva csakugyan Szerémi Györgynek és Ye-
rancsics Antalnak Nandorfejérvár vég sorsát tartalmazó részle-
tesb elbeszélései bírnak különös érdekkel 1). Mennyiben pe-
dig az itt szóban lévő ítéletlevél és II. Lajos királynak abba 
iktatott egy adománylevele hazánk ezen végvárának elveszé-
séről s Hedervári Ferencnek ebből következett hűtlenségéről 
körülményesen tudósítanak, ezen két okmányt, habár azok-
nak ide tartozó része egy másik, a Kovachichok által mái-
közzé tett 1523-iki okmánynyal 2) szorul szóra megegyezik, 

1) A magyar Akadémia által kiadott Magyar Történelmi Emlé-
kekben , névszerint a Scriptorokat tartalmazó ezen gyűjtemény máso-
dik osztálya első köteteiben. 

2) Astraea I. köt. 426. 1. 
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az azon korú magyar történet nevezetesb kútfőihez kell szá-
mítanunk. 

Kiegészítésül közlöm itt még Marino Sanuto híres kró-
nikájából azon levélnek olaszos latin fordítását, melyet Szoli-
mán török császár kevéssel Nandorfejérvár elfoglalása után 
ezen eseményről a velencei köztársasághoz írt : 

rCopia (lila lettet a dil Signor Turcho mandata per il suo schiauo 
a!a Signoria nostra.u 

„Suleimancsah fiilius Selimsach Regis victor semper." 
„Sultam Suleimansach Dei gra t ia Rex maximus Constantino-

polis et Imperator utr iusque continentis Persarumque et Arabum, 
Syrie , Meche et Hierosolimorum , Asieque et Europe et tot ius terre 
Egypt i Imperator etc. ad lllustriesimum et maximé honorabilem Du-
cem Illustrissimi Venetiarum Dominii dominum Antonium Grimanum. 
Salutem dignam et convenientem salutationem cum congruenti affe-
ctu Splendori tuo mittimus. Sapiate che per il passato nostra Mae-
sta se era par t i ta per andar contra il E e de Hungax-ia hostilmente 
et armata m a n u , et venissemo in mezo dei suo paese. Tu t to el de-
siderio nostro era di t rouar precise quel E e per combater in la 
compagna, et stessemo mezi tre in mezo il suo paese , et brusas 
semo et desolassemo quelli, et menassemo in captivita molt i , per il 
che vedendo la Maesta nostra, che il preffato E e non vien in def-
fension clel suo paese combatessemo. E t hauemo preso tre sue cita 
cum la spada , quäle 1' una e chiamata lielgrado, 1' a l t ra Sabaz 
(Szabacs) et 1' al tra Semini (Zimony , Semlinum) ; et Ii homeni di 
quelle hauemo menati per fil de spada. Se hanno reso et altre cin-
que c i t a , et dei populo suo par te hauemo mena per schiaui, par te 
per sorgoni a Constantinopoli. L i loci et cita sue des t ru t te et rui-
nato omnino, et vedendo nostra Maesta che il tempo era b reue et 
la inuernata sopraueniua, retornassemo et venissemo alla sedia no-
stra. Quare sapendo nostra Maes ta , che uni per il passato haue-
uate bona pace et amicitia cum le benedette anime de nostri ma-
zori pariter et cum nostra Maes ta , ne e parso conueniente manda r 
el presente nostro schiauo Zaus Chelil , che ui conforti cum el no-
stro ben esser et etiam cum le prodoze nostre , acio ui realegrate come 
boni amici nost r i , che seti. Scripte in aula Reg ie potestatis nostre 
in regione et oppido Belgradi prope fluuium Danubium die 22. Se-
ptembris 1521. 

(Sanuto Marino kézirat i krónikájának X XXII . kötetében, 1521 
october 28-kánál). 

II. Magyarország XV. és XVI. századi történetében 
e gyes nevezetesb családok eseményei és kölcsönös viszonyai 
fő fontossággal bírnak. Azért itt is helyénvalónak látszik 7 az 
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egy äs családokra, melyekről az itt fejtegetett perben szó van, 
különösen figyelmünket fordítani. 

Első helyt áll a Hedervári család, mely a magyar törté-
net első százada óta az ország legelőkelőbb családainak egyike 
volt. A családnak két, még Gejza vezér korában ide telepedett 
idegen lovagtóli eredetét már a hazai krónika elbeszéli: „De 
Alemannia Volphgerus cum fratre suo Hederico de Comiti-
bus Houmburch ortus cum trecentis dextrariis faleratis introi-

/ 

vit , cui Dux Geycha montem Kiscen (Güssing, Német-L'j-
vár) pro descensu aeterno contulisse comprobatur. I)e istis 
deinde Hederici generatio derivatur" *). A család viszonyait 
annak kimúltáig (1680) felvilágosította Wagner Károly. Ok-
mányunkban a következő Hederváriak említtetnek: Lőrinc 
1437—1447. nádor, annak két fia Imre macsói bán és Mik 

lós, továbbá ezeknek gyermekei, Dorottya Imre léánya és 
Drágffy Bertalan második neje, s Miklós gyermekei Ferenc 
a nandorfej érvári parancsnok és Katalin Rozgonyi Istvánné. 

Látjuk ebből egyszersmind a Hedervári család össze-
függését a Drágffyak- és a Rozgonyiakkal, melyre nézve még 
említenem kell , hogy Drágffy Dorottyának gyermekei nem 
voltak; Rozgonyi Katalin pedig János és Péter fiain kiviil 
Katalint szülte, ki Báthory Endréhez ment férjhez. A jelen 
perben Rozgonyi Katalin Báthory Endrénével közvetlenül, az 
akkor már meghalt Hedervári Dorottya Drágffy Bertalanné 
nevében pedig annak mostoha fiával Drágffy Jánossal talál-
kozunk. 

Hedervári Ferencnek neje volt Cháky Borbála, Cháky 
Benedek és Rozgonyi Apollónia leánya. Ettől, mint az itt tár-
gyalt perből is kitetszik, neki gyermekei nem voltak. 

A többi családokat illetőleg, melyek az itt szóban levő 
perben Hedervári Ferenc birtokára nézve különféle igények-
kel felléptek , miután Batthyány Benedek e tekintetben csak 
adóssági követelést emelt, s így semmi családi összeköttetésre 
vagy ezen birtokhozi régibb közelebbi viszonyra nem hivat-
kozott, tehát itt szóba sem jöhet, a következőket emeljük ki : 

*) Bécsi képes Krón ika ; Budai Krónika, kiad. Podhradczky 47. 
1. Turóczi Krónikííja II. r. 11. f. 
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1) A Szekcsöi Herczeg családot, s névszerint Miklóst Fe-
rencnek fiát, ki őseinek Fülöp, Ráfael és Pál , László fiai-
nak Hedervári Lőrinc nádorral és ann ak fiaival Imrével és 
Miklóssal kötött családi egyességet felhozva, de a Hedervári 
családdal való ezen alkalommal elismert rokonságra is hivat-
kozva , Tamási , Pozsega és Podwerso várakat igénybe vette. 
Ezen viszony mindazonáltal igen homályos, mert az igénylök 
fő okmánya, t. i. Zsigmond királynak állítólag 1405. április 
25-kén kelt és 1411. julius 12-kén megerősített kiváltságle-
vele , mely által Tamási Lászlónak és Henriknek megenged-
tetik, hogy, ha ők örökösök nélkül halnának ki , minden ja-
vaik Szekcsöi Herczeg Lászlóra és Istvánra vagy azoknak utód-
jaira szálljanak, — hamis, és az ismeretes okmányhamisító 
Zömléni Gábor deák által gyártatott, a mint ezt Verbőczi Hár-
mas könyvében (II: 14. §. 58.) találjuk, s az ellenfelek ügyvédei 
is felhozták, Szekcsöi Herczeg Miklós pedig nem tagadta, min-
den igényét csak az ezen okmány alapján Palóczy László or-
szágbíró előtt 1446. Fülöp szépatyja és testvérei s Hedervári 
Lőrinc nádor és fiai között kötött, és Mátyás király által 1464. 
megerősített birói egyességböl származtatván. 

Ehhez képest a Szekcsöi Herczeg család származását 
Henrik zagóriai bántól kezdve így találjuk : 

Ráfael I Pé te r 3 
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Ha egyébiránt Zsigmond király hamisnak talált okmá-
nya a genealógiai összefüggésre nézve hitelt érdemel, Henrik 
bánnak egy másik János nevü fiától még a következő mara-
déka is volna : 

Henrik za- j J á J MiklÓB ) Tamási János j Tamási László 
goriai bau < i \ erdelyi vajda \ es Henrik vajda. 
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Tamási János vajda és ennek fiai László és Henrik vajda az 
említett koholt okmány szerint magvok szakadta esetére min-
den jószágaikra nézve Szekcsöi Herczeg László, és ennek 
ugyanazon okmány szerinti testvére István számára Zsigmond 
királytól állítólag az öröködési jogot nyerte meg; mely ok-
mányt Szekcsöi Herczeg László fiai a Hedervári Lőrinc és 
annak fiai ellen kezdett perben oly ügyesen tudtak használni, 
hogy ezek velők az országbíró előtt barátságos egyességre 
léptek, oly módon, hogy Hedervári Lőrincnek és utódjainak 
a tamási , pozsegai és podversai várak engedtettek át , me-
lyek mindazonáltal, ha Hedervári Lőrinc nemzetségében mag-
szakadás történnék, a Szekcsöi Herczeg családhoz visszaszáll-
janak. Hedervári Ferenc elitéltetése most Szekcsöi Herczeg 
Miklósnak alkalmat nyújtott, miszerint a három várnak ki-
adatását követelte. 

2) A Pákósi-családot. Pákosi János Hedervári Ferenc 
jószágai közöl az ozorai várat és urodalmat mint az ö család-
ját illető örökséget követelte, melyet még Hedervári Lőrinc 
nádor erőszakosan elfoglalt, azóta pedig a Hedervári család 
s legutóbb Hedervári Ferenc jogtalanul bírt. Követelésének 
bizonyításában mindenekelőtt ezen jószágra az Ozorai család 
női ágának jogát íigyekezett megmutatni; azután ettöli saját 
származását bizonyította be. A családi viszonyok, mennyiben 
az Ozorai, Derechkei és Pákosi családok összeköttetését lát-
juk , magokban véve érdekesek, de a Hedervári családdal a 
Pákosiak semmi családi vagy más közelebbi összefüggésben 
nem álltak. A nemzedéktábla a következő : 

Ozorai 
Endre 

Ozorai 
Miklós 

Borbála 
Ozorai Pí-
pó temesi 
ispán neje 

Ozorai 
Borbála ^ 
Derechkei Derechkei 
Lukács / Pá l 

neje 

László 

Krisztina 
Pákos i 
Zemere 

neje 

Derecs-
kei János 

Derecskei 
István 

István 

László 

Pákosi 
György 
Zemere 
Albert 

o c 
•-a 

o 
-cá 
e-. 

János (Joannes 
Zwbor de 
Földvár.) 
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Ezen nemzedéktábla a magyarországi onomastikára 
nézve is két nevezetes adatot tartalmaz : 

a) A florenci eredetű Scolari Pípo (Fülöp), ki Zsigmond 
alatt az ország több legelőkelőbb hivatalát viselte (meghalt 
1426.), Magyarországban nem eredeti, hanem nejének nevén 
neveztetett, azaz Ozorai Pípónak, t. i. az ozorai vár és uro-
dalom után, melyet ő mint neje hozományát bírt; de mely, 
mivel minden gyermekei már előtte elhaltak, halála után is-
mét neje csaladjára szállt vissza. 

b) Pákosi Zemere és Derechkei Krisztina egyik fia Já-
nos az okmányokban „Johannes Zwbor de Földvár"-nak ne-
veztetik ; hihetőleg Földvár helység után , melyet bírt. 

Látjuk ebből, hogy a XV. század első felében a ma-
gyarországi onomastika határozott származási szabályokat ál-
talában még nem követett, s hogy többnyire a nevezetesebb 
birtok volt az, mi a birtokosnak praedicatumát akkép adta 
meg, hogy az egyszersmind személynévül is használtatott. 

3) Különös érdekkel bírnak a Beivi vagy Bwi, minden 
jelenségek szerint 'ősmagyar nemzetségtől eredt Széchenyi Me-
szer (Messer de Zewchen) és Kürtös (Kyrtews) családoknak 
viszonyai, és néhány más a Bewi nemzetségből való, u. m. a 
Laki Thuz, Lethai és Kewlked családokkali összefüggése. 
Ezek több helységekre, melyeket Hedervári Ferenc bírt volt, 
régi osztályokból származott öröködési követeléseket tesznek, 
s ez alkalommal nyolc okmányt hoznak fel, melyek a Bewi 
nemzetségnek elágazását és az attól származott családoknak 
összefüggését és kölcsönös viszonyait, ha nem kimerítőleg 
is , legalább sok tekintetben körülményesen felvilágosítják. 
Ezen okmányok alapján a Bew nemzetség következő nemze-
déktábláját állítottam össze : 

* 



Bew vagy Bw nemzetség» 
(A nemzetségnek re'gibb ősei ismeretlenek még.) 

as 

János 

Thuz Péter 

Benedek 

Péter. Miklós. 

Lak i Thuz 
Miklós és János. 

Iseph 

János 

Trepk 

Péter 

M atyus 

Pál István 

István 

Oláh János. Iseph. Lewkös 

Miklós 

Domokos 

László Imre. János. Endre. Jósa. László. László. Benedek. 

Barnabás. Benedek. György. János. 

Lethai Simon. Kewlkedi Jósa, Benedek. 
Kürtös és János. 

Jósa. 

Péter. 

Szécheni Kürtösi Imre és 
László és Ferenc. 
György. 

János. Szécheni László. 

Ismeretlen nevíí leány. 

Kürtösi István, Benedek, György, 
Antal, Gergely és Dorottya, Pál 

Ferenc fiának, szegedi polgárnak 
neje. 
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Ezen adatokra nézve itt eleve csak két rövid jegyzést 
teszek : 

a) Az ősmagyar nemzetségek ismerete azok által egy-
gyel, t. i. a Be wi nemzetséggel szaporodik ; melyet sem Hor-
vát István, sem Podliradczky József a régi magyar nemzetsé-
geknek által ok készített jegyzékében nem említenek. A Bewi 
nemzetség egyébiránt már egy 1284-iki okmányban, összhang-
zólag a mi adatainkkal találtatik, u. m. „Comes Johannes fi-
lius Isiph de genere Beiv in conflictu extitit per Cumanos inter-
emptus, ipsis Trepk et Jolianni stb *). 

b) Látjuk egyszersmind, mily alaptalan azon állítás, liogy 
Mátyás királynak keresztatyja Thuz János, keresztelt zsidó 
volt volna. A Laki Thuz család a Bewi ősmagyar nemzetség-
től származott, tehát régi magyar nemes család volt, s így 
Laki Thuz Jánost keresztelt zsidónak jellemezni nem lehet. 

n i . A magyar jog történetét, sőt annak rendszeres egé-
szét is , csak akkor fogjuk alaposan ismerni, ha nem pusztán 
Verbőczi Hármas könyve és a hazai törvények mellett állapo-
dunk meg, hanem országunk és nemzetünk előbbi jogéletére 
vonatkozó minél több okmányok, leginkább régi periratok 
szorgalmatos tanulmányozása által azoknak értelmét mélyeb-
ben fölfogni és a gyakorlati élettel való összefüggésöket híven 
és részletesen érteni képesek leszünk. 

Ezen szempontból az itt szóban levő pertárgyalások kü-
lönös fontossággal bírnak. T. i. a per alkalmával oly kérdések 
merültek fel , melyek a magyar jog rendszerében mindig ér-
dekeseknek ismertettek el; a tárgyalásokban és a per egész 
menetében pedig a régi magyar peres eljárás eléggé bő tar-
talmú példáját bírjuk. Járul ehhez még, hogy a per a királyi 
személynök törvényszéke előtt folyt le; hogy az Verbőczi István 
Hármas könyvével egykorú; minek folytán ezt annak sege-
delmével különösen értelmezhetjük; sőt hogy Verbőczi maga 
volt a királyi személynök, ki benne bíráskodott, és az ítéle-
tetet alá is írta. 

*) A még kiadatlan okmány kivonatát közli Czech János , U j Ma-
gyar Muzeum 1851. I. köt. 205. 1. 

Tört. Tár. VI. Köt. F, 
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Lássuk most a pernek menetét, a 'perlekedés formáit, és 
érdemleges tárgyalásának fő vonásait. 

Miután az 1521-ki országgyűlés Nandorfej ér vár és Sza-
bács megadói ellen a hűtlenség büntetését kimondta volna, 
melyet az 1523-iki országgyűlés névszerint a bűnösök a ko-
ronára szállt jószágainak isméti adományozhatására vonat-
kozólag megújított, s • minek alapján a király törvényszéke 
1523. junius 15-kén Hedervári Ferencet elitélte, II. Lajos király 
ennek jószágait több részben eladományozta. így 1522. jan. 
18-kán Lak és Tamási várakat, s Edelény és Mori curiákat Bu-
chani Korláthköwy Péternek és Akosházai Sárkány Ambrus-
nak ; martius 9-kén Dalmad birtokot Sysari Korody Albertnek, 
junius 15-kén Ozora várát Bethlenfalvi Thurzo Eleknek, és no-
vember 1-jéní^odworsa várát ObrowacziMersych Simonnak ado-
mányozta. Minthogy pedig Hedervári Ferenc formaszerinti el-
itéltetése csak 1523. junius 15-kén történt, Korláthköwy Péter-
nek és Sárkány Ambrusnak kivánatára a király nagyobb 
biztosság végett 1523. junius 16-kán nekik újonan adott ki 
egy adománylevelet. Bakicli Pál, ki csak 1526. nyerte adomá-
nyát , e perben nem szerepel. 

De alig történtek ezen adományozások, azonnal hallat-
szott a panasz , hogy léteznek többen , kiknek Hedervári Fe-
renc jószágaira igényeik vannak, hogy tehát ezeknek egy-
szerű eladományozása mások jogainak sérelmével jár. Ezen 
jogigényeket a magyar jog rendes szabályai szerint a beik-
tatás alkalmával kellett volna bejelenteni, mire azután elinté-
zésük törvénykezési úton következett volna. Azonban itt más-
kép történt. Mert az 1523. sz. Jakabterminus utáni quindénára 
vagyis 15-dik napra hirdetvény (edictum) által volt határidő 
kitűzve, melyen mindazok jelentsék magokat, kiknek Heder-
vári Ferenc jószágaira valami igényök van. 

Ezen határnapon, azaz augustus 8-án mindenek előtt az 
adományozottak adományleveleiket fölmutatták ; azután hét-
féle igény volt béjelentve: 

1) Hedervári Ferenc neje Chaaki Borbála hitbérén és 
hozományán kivül, melyeknek fejében férje minden javai le 
vannak kötve, az Ozora és Tamási várakban zálogjogot kö-
vetelt Hedervári Ferencnek 1515. a keresztesek fej érvári con-
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ventje előtt tett bevallása szerint, melyben ez, akkori jaicai 
bán , az ö ékszereit 20,000 magyar arany forint értékben ezen 
vár föntartására elköltvén, neki e tekintetben Ozora és Ta-
mási várakat az azokhoz tartozó jószágokkal együtt zálogké-
pen lekötette, mely kötés még ugyan 1515. beiktatás által is 
meg volt erősítve. 

2) Batthány Benedek 12,000 magyar aranyforint fejében, 
melyeket ö Hedervári Ferencnek akkor jaicai bánnak legsür-
gősb köz- és magánszükségei fedezésére kölcsönzött, ennek 
1506. Szent-Györgyi és Bazini gróf Péter országbíró előtt 
magvaszakadtának esetére tett ünnepélyes bevallását fölhoz-
ván , melyet II. Ulászló király is ugyanazon esztendőben hely-
ben hagyott, és egyik későbbi cseréjére hivatkozva, Ozora 
és Tamási várakat, s Edelény és Mori nevű curiákat tulajdonúi 
kereste. 

3) Hedervári Ferencnek, Katalin nővére utáni unoka-
húga Rozgonyi Katalin Báthori Endrénéaz anyját illető s örök-
ségképen reászállott negyed (quartalitium) fejében, de azonkí-
vül 20,000 aranyforintnyi adósság tekintetében a keresztesek 
fej érvári conventje előtt 1500. történt bevallás alapján nagy-
bátyja minden jószágaiban zálogjogot követelt. 

4) Drágffy János mostoha anyjának néhai Hedervári 
Dorottya Drágffy Bertalanné annak atyja Hedervári Imre utáni 
örökségét, melyet ez 1506. részint egyszerű engedmény, ré-
szint csere útján három negyedrészben reá ruházott volt, tu-
lajdonúi keresi, mennyiben az ezen örökséghez tartozó jószá-
gok Hedervári Ferenc birtokában vannak, t. i. Ozora, Ta-
mási, Ireg stb. 

5) Szekcsöi Herczeg Miklós azon barátságos egyesség 
alapján, melyet Szekcsöi Herczeg Fülöppel, Ráfaellel és Pál-
lal Hedervári Lőrinc nádor és annak fiai Imre és Miklós, te-
kintettel Zsigmondnak állítólagos 1411-iki kiváltságlevelére 
1446. Palóczy László országbíró előtt kötöttek, és melyet 
Mátyás király 1464. helyben hagyott, Tamási, Pozsega vár és 
Podverso várakat, melyek Hedervári Ferenc birtokában va-
lának, mint őseik után őket illető örökséget követelték. 

6) Pákosi János, az Ozorai családnak női ágon való 
utódja , Ozora várat, mely jogilag ezen család mindkét ágát 

5 * 
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illeté, de melyet még Hedervári Lőrinc nádor erőszakosan 
elfoglalt volt, legutóbb pedig Hedervári Ferenc b í r t , öröksé-
gül kereste. Végre 

7) Szécheni Meszer László és Gergely s Kürtösi Imre és 
Ferenc, mint a régi Bewi nemzetség utódai több ; állítólag 
ezen nemzetség jogaihoz tartozó s őket ősi örökségképen il-
lető, de Hedervári Ferenc által tettleg birtokolt jószágokat 
követeltek. 

Ezen igények ellenében az adományosok általában azt 
válaszolták, hogy az azoknak támogatására előterjesztett ok-
mányok az ő adományaik irányában érvényességgel nem bír-
nak , hogy tehát magok a követelések is alaptalanok. Név-
szer int : 

Az 1-sőre. Hedervári Ferencnek, neje érdekében a ke-
resztesek fejérvári conventje előtt 1515. tett bevallása min-
den szükség nélkül, a királyi jog kárára s inkább neje iránti 
szeretetéből, mint elégséges, törvényes indokokból történt; 
azonkívül ámbár 20,000 aranyforint értékéig terjed, még is 
királyi helybenhagyással megerősítve nincsen. 

A 2-dikra. A Batthány Benedek által előmutatott beval-
lás nem zálogra, hanem a birtoknak magszakadás esetében 
örök időre való átruházására vonatkozik. Azonban Hedervári 
Ferenc még meg nem halván, magszakadásnak nincs helye ; 
sőt hűtlensége által birtoka még életében a koronára szállt, s 
így jogérvényesen el volt adományozható. 

A 3-dikra: Rozgonyi Katalin, Báthori Endréné irányá-
ban ugyanaz válaszoltatott, mi 1) alatt. 

A 4-dikre. A Drágffy János által előmutatott cserele-
vél nincs béiktatással érvényesítve, s így e tekintetben más 
okmány föl nem hozatván, nincs bizonyítva, hogy ezen általa 
mostoha anyjával kötött csere valódi, és nem színlett. Ügy 
szinte az sem bizonyíttatik, hogy Hedervári Dorottya Drágffy 
Bertalanné, vagy Drágffy János, vagy György az igénybe vett 
jószágokat tettleg bírták-e valaha vagy sem, s általában a 
Hedervári család jószágaiban mi joga volt. 

Az 5-ikre. Zsigmond királynak 1411-ki kiváltságlevele, 
mely az 1405-kit is magába foglalja, hamis, és Zömlényi 
Gábor által gyártatott. Ennek tehát, valamint az annak alap-
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ján történt intézkedéseknek nincs érvényességük. Sőt Korlát-
köwy Péter és Sárkány Ambrus, Szekcsöi Herczeg Miklós ezen 
hamis oklevéllel nyilván a törvényszék előtt élvén, kinek tehát 
minden jószágai ennél fogva Magyarország régi joga szerint 
a koronára szálltak, s 0 Felsége által eladományozhatók, 
ezen jószágokat a magok számára kikérik. Szekcsöi Herczeg 
Miklós követelésének alaptalanságát az is mutatja, hogy a be-
peresített egyességnél fogva reá Hedervári Ferenc jószágai 
csak magszakadás esetében szállhattak volna; ez azonban 
előbb hűtlenséget követvén el, jószágvesztés büntetésébe esett. 

A 6-dikra. Miután 1468-tól fogva egész a jelen per ide-
jé ig , azaz 1523-ig, az Ozorai-család női utódai Ozora vára 
iránt sem pert nem indítottak, sem óvást nem tettek, az el-
évülésnek van helye. Végre 

A 7-dikre. Szécheni Meszer László és Gergely, s Kürtösi 
Imre és Ferenc követelései érvényesítését szintén a közbejött 
elévülés akadályozza. 

Az igénytartó felek ezen válaszra viszonválaszképen ál-
talában azt nyilatkoztatták k i , hogy követeléseiknél megma-
radnak. Szekcsöi Herczeg Miklós pedig Korlátkövi Péter és 
Sárkány Ambrus azon kérésére, miszerint hamis oklevélnek 
a törvényszék előtti nyilvános használása büntetéseül minden 
jószágait veszítse, melyek nekik adományoztassanak, azt fe-
lelte : hogy ő nem Zsigmond király 1411-iki hamis kiváltság-
levelével, hanem Palóczy László országbírónak 1446-ki, Má-
tyás király által is 1464-ben megerősített itéletlevelével élt 
jogai bebizonyítására; hogy egyébiránt ő ifjúkora s a törvé-
nyek és jogügyekbeni tapasztalatlanságánál fogva nem képes 
az említett kiváltságlevél hitelességét megismerni, melynek 
hamisságáról soha mit sem hallott. 

A felek ezen kölcsönös pernyilatkozatai alapján 1523. 
16-án (secundo die festi Exaltationis Sancte Crucis) hozatott 
ítélet, melynek értelmében az igénytartó felek által előterjesz-
tett okmányok Hedervári Ferenc jószágai adományozása el-
len érvényeseknek nem ismertettek el , a kérdéses adományok 
tehát teljes épségökben tartattak fön; Korlátkövy Péternek 
és Sárkány Ambrusnak Szekcsöi Ilerezeg Miklós hamis ok-
mánya nyilvános használásamiatti jószágvesztésére, és ugyan-
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ezen jószágoknak adományára vonatkozó kérése mindazáltal 
alaptalannak nyilváníttatott és elutasíttatott; egyébiránt Roz-
gonyi Katalin Báthory Endrénének ; néhai Hedervári Dorottya 
Drágffy Bertalanné nevében pedig Drágffy Jánosnak anyja s 
illetőleg mostoha anyja negyedét; valamint Cháky Borbála 
Hedervári Ferencnének is női tartását, vagy talán jobban 
mondva özvegyi jogát illető követelései alaposaknak és jogo-
saknak találtatván, ezek Herdervári Ferenc előbbi jószágai-
ból , Lak és Tamási várakat, s Edelény és Mori curiákat ki-
véve, nekik megítéltettek. Az ítélet indokolása részben az ado-
mány osok pernyilatkozataiban fölhozott okokon ; részint Szek-
csöi Herczeg védelmezésén; mi pedig a megítélt negyedet és 
özvegyi jogot illeti, közvetlenül a magyar jog határozatain; Lak 
és Tamási váraknak s Edelény és Mori curiáknak ezeknek el-
viselése alóli kivétele pedig azon körülményen alapúi, hogy 
Korlátkövy Pétert és Sárkány Ambrust, adományuknál fogva 
ily tehernek alá vetni nem lehetett. 

Egyébiránt említésre méltó, hogy Cháky Borbála és 
testvérei ennek dacára még is János király parancsára 1526. 
Ozora , Tamási stb várakra és jószágokra nézve a székesfe-
hérvári keresztesek conventje által statuáltattak. Az iktatási pa-
rancs volt a következő : 

Johannes Dei g r a t i a Rex Hungár iáé , Dalmatiae , Croatiae 
etc. fidelibus nostris Conventui Ecclesiae Cruciferorum de Alba sa-
lutem et gratiain. Exponitur nobis in personis generosae do-
minae Barbárae consortis Magnifici Francisci de Hederwara filiae 
videlicet Magnifici olim Benedicti de C h a k , ac Magnificorum La-
dislai et Francisci de eadem Chak , ac Demetri i et Stephani fi-
liorum ejusdem Ladis la i , quomodo iidem exponentes dominium to-
tale castrorum Ozora et Thamassy voca torum, ac opidorum si-
militer Ozora , Dalmád et Edelen in Tholnensi , nec non Ennyingh 
appellati in Wesprimiensi , al iorumque cunctorum oppidorum , vil-
larum , possessionum, portionumque et jur ium possessionariorum 
tam in dictis Tholnensi et Wespr imiens i , quam etiam aliis quibus uis 
hu jus Begni nostri Hungáriáé Comitatibus existentium et habitarum 
ad eadem castra et oppida pertinentium eosdem exponentes ex 
fassione praefat i Francisci de Hederwara jure perennali concer-
nent ium legitime vellent introire. Super quo Fidelitati Vestrae 
stb. Datum in Ciuitate nostra Budensi feria tertia proxima post 
festum Beatae Katar inae virginis et martiris anno Domini 1526. 
Regnorum nostrorum Hungáriáé Da lmat iae , Croatiae anno primo. 
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S eziránt a székesfehérvári keresztesek conventjének bi-
zonysága : 

Conuentus Cruciferorum Ordinis Sancti Johannis Jerosoly-
mitanae domus Hospitalis Ecclesiae Beati Regis Stephani de Alba 
omnibus Christi fidelibus praesentibus par i ter et futuris praesen-
tium notitiam habituris salutem in omnium salutis largitore. Ad 
universorum notitiam harum serie volumus perveni re , quod nos lit-
teras Serenissimi Principis ac domini domini Johannis Dei gratia Begis 
Hungá r i áé , Dalmatiae , Croatiae etc. Domini nostri gratiosissimi 
introductorias pari ter et s tatutorias nobis praeceptorie sonantes, 
honore et reverentia quibus decuit percepimus in haec verba : 
Johannes D. gr. stb (következik a fenebbi iktatási parancs) . Nos 
i taque mandatis ipsius domini Begis Semper in omnibus obedire 
volentes, ut t enemur , una cum praenominato Andrea de Bezned 
et Joanne Sigmond de Dad hominibus Begiis nostrum hominem, 
videlicet honorabilem et religiosum f ra t rem Pet rum de Alba pres-
byterum cruciferum sociurn nostrum conventualem ad praemis-
sanj statutionem fideliter exequendam nostro pro testimonio fide 
dignum duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos revers i no-
bis uniformitér rctulerunt eo modo, quod ips i , et primo praefa tus 
Andreas de Bezned feria quinta in profesto videlicet Beat i An-
dreáé Apostoli proxime praeterito etc. Datum sextodecimo die diei 
ultimarum introductionis et statutionis praemissarum, anno Domini 
supradicto, venerabili ac honorabilibus et religiosis viris Nicolao 
de Szabadi . . . . . Pe t ro de Alba Lec to re , Stephano de Szabás 
C a n t o r e , et Gallo de Bikád Custode ceterisque fratr ibus Eccle-
siae nostrae existentibus Begi jugi ter famulantibus sempiterno. 

(Kaprinay kézirati gyüjteme'nyében. B. X X . köt. 86. 1.) 

IV. Az épen fejtegetett per adalékul szolgálhat a Ver-
bőczi korában Magyarországban létezett jog s így a Hármas 
könyvnek is fölvilágosítására. Voltaképen ezen per nem csak 
magában véve fölötte érdekes ; hanem azért is érdemel figye-
lembevételt, mert a jog néhány fö kérdéseire nézve az akkori 
magyarországi jogélet élénk képét tünteti föl előttünk. 

Legcélszerűbbnek látszik e tekintetben a polgári jog és 
a törvénykezés szempontját külön szemügyre venni. 

A polgári jog szempontjából az itt szóban levő per a kö-
vetkező tárgyakra nézve tanulságos: 

a) A v a g y o n j o g k ö r é b ő l . 
1) Az adományok rendszere, mennyiben II. Lajos király-

nak beperelt öt adománya ezen rendszer gyakorlati alkalma-
zását mutatja. 
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2) A hűtlenség büntetése, mi a hűtlen birtokos jószágai-
nak a koronára h áramlását és isméti adományozhatását illeti. 
Verbőczi azt mondja ( I I : 74. § 4.) : „Nota infidelitatis decla-
ratur atque pronunciatur per judiciariam deliberationem et la-
tam sententiam Judicum Ordinariorum Regni ex donatione 
Regia cuipiam facta, subsequentcm atque provenientem." Mi-
ből kitetszik, hogy már akkor, mihelyt valaki oly tettet kö-
vetett el , melylyel az ország joga szerint hűtlenné lett, min-
den jószágai és egész vagyona azonnal, s a nélkül, hogy erre 
megelőző bírói ítélet volt volna szükséges, (ipso facto) a koro-
nára szálltak. Azért, ámbár Hedervári Ferenc csak 1523. 
junius 15. ítéltetett el, a király még is már 1522. január 18., 
martius 9., junius 15. és november 1. jogosan eladományozta 
jószágait. Midőn tehát Korláthköwy Péter és Sárkány Ambrus 
1523. junius 16. adományaikat megujíttatták, egészen szük-
ségtelen óvatossággal éltek. 

3) Az inscriptionalis bevallások, mennyiben Batthány 
Benedek követelésének bebizonyítására ilyent beperelt. He-
dervári Ferenc fölfüggesztő feltétel alatt, t. i. magszakadása 
esetére tette ezen bevallást az országbíró előtt, s a király is 
megerősítette azt, idő közben pedig az inscribált, vagy, jobban 
mondva , feltételesen eladott jószágok birtokát megtartotta. 
Ámbár pedig a bevallások ezen formájáról Verbőczi Hármas 
könyvében nincs szó; az ítélet azt még is nem szokatlansága 
miatt, hanem azért mellőzte, mert Hedervári Ferenc előbb 
esett hűtlenség bűnébe, mintsem a bevallás feltétele, t. i. 
magszakadása beállott volna. 

4) A csere, melynek több példái találtatnak; de ezek 
közöl csak egy érdekes , melyre t. i. Drágffy Jánosnak per-
nyilatkozata vonatkozik. Látjuk, mely óvatossággal alkalmazta 
a törvényszék megítélésében, a színlett cseréről Verbőczi által 
kimondott ezen elvet: „Ne fraus et dolus cuipiam patrocine-
tur" (I : 71. §. 1.). 

5) A zálog, mennyiben Hedervári Ferenc Cháky Bor-
bála nejének, és Báthory Katalin unokanővérének különkii-
lön 20,000 aranyforint fejében jószágainak nagyobb részét, 
névszerint az előbbinek az 1: 110. 3. § értelmében 1515. Ozora 
és Tamási várakat tartozékaival; az utóbbinak 1500. ugyanezen 
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két várat s azon kivül Pozsega várát és Podversot tartozékai-
val és több más jószágait a keresztesek fejérvári conventje 
előtt ünnepélyesen elzálogosítva bevallotta; s neje ezen be-
vallásnak alapján az említett jószágokban statuáltatott is. Ezen 
elzálogosítás mindazonáltal úgy történt, hogy Hedervári Fe-
renc a jószágok birtokában maradt. Ez tehát csakugyan már 
1500. és 1515. a speciális hypothékának hazánkban nevezetes 
példája, mely az újabbhypothékáktól egyedül annyiban kü-
lönbözött , hogy nem betáblázás , hanem más elzálogosítások 
akkori módjához képest, hiteles hely előtti bevallás formájá-
ban rendeltetett el; mert a tulajdonképeni betáblázások nálunk 
csak az 1723 : 107. tc. által hozattak be. 

S a zálog ezen neme és formája ellen nem is volt a per-
ben semmi kifogás, s érvénytelennek csak azért ítéltetett, 
mert a királyi felség helybenhagyása hiányzott, mely minden, 
az elzálogosított jószág közbecsiijét túlhaladó elzálogosítás 
érvényességéhez I : 65. 1. §. szerint okvetlenül megkívántatott. 

b) A k ö t e l m i j o g k ö r é b ő l . 
Tudva van, hogy a polgári jog ezen része a magyar 

jogban részletesen nem igen volt kifejtve soha. A praxis meg-
elégedett néhány általános elvvel, melyek az élet egyes ese-
teire alkalmaztattak. 

A jelen perben is a szerződéseknek csak két példája ta-
láltatik : 

1) Kölcsön; mennyiben Hedervári Ferenc Batthyány 
Benedeknek kölcsön fejében 12,000 aranyforinttal adósa volt. 
Batthyány, követelésének biztosítását hazánknak a dologi hi-
tel tekintetében akkor hiányos viszonyai közt (v. ö. I. 80.) 
Hedervári úgy adta meg, hogy neki számos jószágokat a mái-
közölt módon feltételesen örök időre inscribált. Kamatokról 
nincs említés. 

2) Engedmény; mert Drágffy János a perben mint mos-
toha anyjának Hedervári Dorottya Drágffy Bertalannénak en-
gedményese szerepel. 

Azonkívül megjegyzendő, hogy az inscriptio mint el-
adás , a csere és a zálog is magokban véve, mennyiben t. i. 
pusztán az egyezkedő felek közt létre jött egyességről van 
szó, nem voltak egyebek szerződéseknél, melyek azonban 
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a hiteles személy vagy hely előtti bevallás által dologbani jo-
gokká váltak , s így általunk is a vagyonjoghoz számíttattak. 

Egyébiránt a dolog természetében fekszik, hogy birto-
kot kereső perben, milyen az itt fejtegetett volt, pusztán csak 
kötelmi viszonyokból eredt követelések főhelyen nem állhattak. 

c ) A c s a l á d i j o g s z e m p o n t j á b ó l . 
A családi jog szempontjából azon geneologiai összeköt-

tetések , melyek Pákosi János és a Bewi nemzetség utódjai ál-
tal felhozattak , különös figyelembevételt érdemelnek. 

A házastársak közti vagyonviszonyra nézve említendő, 
hogy ámbár Cháky Borbála igen nevezetes jegy ajándékai (res 
paraphernales) férjének Hedervári Ferencnek átadattak, te-
hát ő irántok, mint neje hozománya iránt kötelezve volt; ez 
még i s az egész perben különösen nem méltányoltatott, és 
csak annyiban jött szóba, mennyiben az I : 110. 3. §. értel-
mében zálog által biztosíttatott. Ennek más oka nem lehetett, 
mint azon körülmény , hogy Hedervári Ferenc acquisitor nem 
volt, az ősi jószágok pedig már Verbőczi korában is a női ho-
zományról egyedül annyiban kezeskedtek, a mennyiben an-
nak beruházása bebizonyíttatott. 

Nevezetes azonkívül, hogy Cháky Borbálának hitbérérol 
az egész perben szó sincs. 

A negyed (quartalitium) és az özvegyi jog is a családi 
jogban gyökereznek ; melyekről mindazáltal az öröködési jog 
tekintetéből szólunk. 

d) Ö r ö k ö d é,si j o g . 
1) Az ősi birtok teszi ezen pernek kizárólagos tárgyát; 

szerzeményekről pedig szó sincs. Ehhez képest az öröködési 
viszonyok is csak ősi birtokra nézve voltak kérdés alatt. 

Legérdekesebbek az említett viszonyok a Bewi nemzet-
ség tagjai közt, melyekre nézve a nemzetség ősi birtokának 
osztályai és az azokon alapuló jogközösség az eldöntő momen-
tumok. Kár , hogy azok itt csak mellékesen és egyedül né-
hány, Hedervári Ferenc által bírt jószágnak, melyek a Bewi 
nemzetség ősi birtokához tartoztak, visszaszerzése végett ho-
zattak szóba. Némi figyelmet érdemel Újlaki Miklós 1455-ki 
okmánya, melyből lát juk, Mikép Laki Thuz Miklós és János 
férfimaradék nélkül elhalt osztályrészesöknek Szécheni Lász-
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lónak jószágait régi osztály és jogközösség alapján követelik, 
s e tekintetben kinyilatkoztatják , hogy követelésöknek elité-
lését egy hat személyből álló választott bíróságra bízzák. 

2) Jog nem egyenlősége és egyenlősége (inaequalitas et ae-
qualitas juris). Az előbbinek esetét látjuk a Bewi nemzetség ősi 
birtokában, melynek örökségéből az ország eredeti jogának 
folytán a női ág ki volt zárva. Az utóbbinak példájával talál-
kozunk Ozora váránál, melynek jogában, mint látszik, a női ág 
is részesült. Érdekes azonmód is, melylyelaz Ozorai család női 
ágon lévő maradékai jogukat bebizonyítani igyekeztek; t. i 
Tolna vármegye Gúthi Ország Mihály nádor elnöklete alatt 
1466. november 22. (sabbato proximo ante festum Beati Cle-
mentis Papae) tartott közgyűlésének bizonysága által. 

3) A negyed (quartalitium) két nevezetes példáját látjuk. 
Az egyik Hedervári Lőrinc nádor utódjai birtokából Heder-
vári Dorottyát Drágffy Bertalannét és Hedervári Katalint Bá-
thory Endrénét illette, s a törvényszék ítéletében különösen 
méltányoltatott, de egyébiránt figyelemre méltó sajátságot 
nem igen mutat. A másik a Bewi nemzetségtől származott 
Kürtösi családban, névszerint Kürtösi János leányában Do-
rottyában találtatik, ki Lelei Pál szegedi lakoshoz , nem ne-
mes és birtoktalan emberhez ment férjhez, s kinek ezen ok-
nál fogva az ország joga szerint atyja a leány testvéreinek 
terheit is magára vállalván , negyed fejében a somogyi szent-
egyedi convent előtt 1462-ben az ötet Somogy megyében Ma-
gyari helységben illető birtokrészeket 40 forint fizetése mel-
lett örök időre átengedte azon sajátságos záradékkal: „in 
ejusdem nobilitatis praefectionem et sincere filialis adoptionis 
dilectionem." Ezen záradék által Verbőczinek a negyedre vonat-
kozó, szavai (I : 29. 7. és 8 §§.) : „Ubi aliqua ex filiabus ho-
mini impossessionato maritata fuerit, dictante Regni consue-
tudine in perpetuo jure et dominio quartae filialis possessiona-
riae succedere debet et remanere ; ita tarnen, si ipsa de voluntate 
et consensu fratrum seu consanguineorum suorum homini im-
possessionato nupserit," magyarázatot nyertek. T. i. mélyeb-
ben vizsgálva a quartalitium sajátságait, azt találjuk, hogy 
a Hármas könyvben az már nem a maga eredeti természete 
szerint fejtegettetik ; s hogy az aranybulla 4. c., és az 1298 : 
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75. te. szintén e tekintetben elégséges felvilágosítást egyáltal-
jában nem nyújtanak. A fenebbi záradék azon adata , hogy 
a leány a negyednek természetbeni kiadása által fiusíttatik 
(praeficiáltatik), férje pedig ipa és sógorai által mintegy a csa-
ládba felvétetik, vagyis adoptál tátik, a magyar jog ezen igen 
nevezetes intézete körül több kétséget hoz tisztába. 

4) Az özvegyi jog. Ez mindamellett, hogy az itélet ho-
zásának idején Hedervári Ferenc haláláról bizonyos tudomás 
még nem volt; még is nejének oda ítéltetett ezen szavakkal: 
„Dominae Barbarae consorti ipsius Francisci Hedervári pro 
habitatione sua locus competens et honestus juxta exigentiam 
status et dotalitii sui in bonis mariti sui dari atque deputari 
d e b e r e m i az I : 67. 2. §., és 98. címekkel tökéletesen meg-
egyez. Az itélet említett szavait egyedül női tartásra magya-
rázni , nézetem szerint, nem látszik helyesnek. 

A törvénykezés szempontjából a következő tárgyakat 
emelem k i : 

1) A törvényszék, mely az ítéletet hozta, mint a régibb 
időkbeli fontosabb perekben, sem a nádornak, sem az or-
szágbírónak, hanem a királyi személynöknek törvényszéke volt. 
Ezen törvényszék eredete még mindeddig nagy homályban 
van. A királyi személynök magasabb törvénykezési hatalmát 
először Mátyás király törvényeiben találjuk rendszeresítve. 
Már az 1459 : 35. tc. mutat erre: „Dominus Rex omnes octa-
vas et breves evocationes continue juxta Decretum celebrare 
et judicare per Prothonotarium et judices deputatos faciat, et 
sigillum Specialis Praesentiae suae dandi ad conservandum, 
cui maluerit, cum idem Suae Majestatis est, habeat faculta-
tem.',í Mert ámbár abban „Specialis Praesentia Regia" mel-
lett a „Personalis Praesentiae Regiae Locumtenensu világosan 
még nem említtetik: még is az 1486 : 68. tc. e tekintetben 
minden kétséget elhárít, azt határozván: „Quod Judices Ordi-
narii sunt imprimis Palatínus, deinde Judex Curiae, et postmo-
diun Secretarius Cancellarms, si praesens fuerit , sin autem 
non, Locumtenens, hoc est, qui sigillum Jucliciale Regiae Ma-
jestatis pro tempore tenetEhhez képest a királyi személynök 
az 1462 : 1. tc. szerint már fontosabb törvénykezési hatóság-
gal bírt ; mely egyébiránt, mint látszik, mindinkább kiter-
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jesztetett, mi az itt szóban lévő ; Verbőczi István mint királyi 
személynök részvétével a király nevében hozott itélet tartal-
mából is kitetszik. Ezen törvényszék átalakulásából keletke-
zett a királyi tábla, melynek elnöke a személynök volt. 

2) Választott bíróságok. Számos okmányok bizonyítják, 
hogy a peres ügyeknek választott bíróságok általi elitélése 
már igen régen volt nálunk szokásban ; sőt liogy azok bizo-
nyos értelemben akkor már rendszeresítve is voltak. Látjuk 
azt a jelen itélet néhány, a Bewi nemzetség által felmutatott 
mellékletében is ; névszerint Garai László 1459-ki ítéletében, 
melyben ez egy ily nemű választott bíróság által egyrészről Laki 
Thuz János és Miklós, és Lethai Simon, másikról Szécheni 
Meszer László közt hozott ítéletet megerősít s illetőleg hite-
lesít ; s Újlaki Miklós már fen idézett 1455-iki okmányában, 
mely szerint ugyan Laki Thuz Miklós és János a férfi mara-
dék nélkül meghalt Szécheni László örökségére vonatkozó 
követelésöket egy választott bíróság elitélésére bízni készek-
nek bizonyíttatnak. Ezen két , de más számos okmányok sze-
rint is a választott bíróságok az elnökből és ha t , a felek által 
választott bíróból álltak. Megjegyzésre méltó, hogy Vei'bőczi 
Hármas könyve a választott bíróságok hatósá gáról, s azok-
nak kellékeiről és eljárásáról nem szól. Az 1729 : 30. tc. 5. 
§-a pedig egészen új felfogás szerint intézkedik a választott 
bíróságokról. 

3) Ügyvédek. Tulajdonképeni ügyvédeknek a perleke-
désben működése a törvénykezés tökéletesb és kifejtettebb 
alakjára mutat. Nálunk Magyarországban már a XHL század-
ban találtatnak szoros értelmű ügyvédek a perek törvényke-
zési tárgyalásánál; s úgy látszik, hogy azok alkalmazása a 
canoni jogtól kölcsönzött szabályok szerint történt. A jelen 
perben minden felek ügyvédek által képviseltettek, s egyi-
kök sem volt közvetlen érintkezésben a bírósággal. 

4) Mi a per tárgyalását illeti, általában azt látjuk, hogy 
az határozott és részletesen rendezett formák szerint történik. 
A formáságok törvényes basison tökéletesen kifejtett törvény-
kezési gyakorlaton alapúinak; egyébiránt nem oly feszesek 
azok, hogy akár a peres ügy tárgyalását hátráltatnák vagy 
nehezítenék, akár az alaki jognak túlsúlyt adnának az 
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anyagi felett. Megjegyzendő azon kivül, hogy itt nem azon 
törvénykezési eljárásra találunk, mely a Hármas könyvben 
szabályoztatik, s melyet egy századdal később Kitonich Já-
nos még bővebben fejtegetett. Ámbár a jelen perben a leg-
fontosabb jogkérdések végkép Ítéltetnek el; még is egy nyilván 
kiadott hirdetvény (edictum) teszi az egész eljárásnak alap-
j á t , melyet tehát a mostani jogtudományi műnyelv szerint 
felhívási eljárásnak volnék hajlandó nevezni. Mindkét részen 
több fél áll, de az egyik részen mindenik félnek más és más 
érdeke van; s így a pertársaságnak, mely magában véve 
már a törvénykezési eljárás nehezebb situatiói közé tartozik, 
egyik különösen bonyolódott esete forog fen. Mindenik részen 
kétkét pernyilatkozat volt; s az ezen pernyilatkozatokban, 
melyekben mindenik fél a maga érdekeit minden megszorítás 
nélkül szabadon védhette, előadott okoknak és az azoknak 
támogatására előmutatott okmányoknak folytán Ítéltetik meg 
közvetlenül a peres ügy. A pernek menete ehhez képest nem 
kevésbbé rendezett eljárásra, mint mindenik félnek meg-
adott azon szabad nyilatkozati térre mutat , mely szükséges 
hogy a maga jogait törvénykezésileg kellőleg védhesse. 

5) Az eljárás, annak külső formáját tekintve, szóbéli 
volt; a felek pernyilatkozatai azonban, mint látszik, följe-
gyeztettek , s azoknak tartalma az ítéletbe foglaltatott. 

6) Voltak a feleknek leszállító s érdemleges kifogásai. Az 
előbbiek közöl ezen perben leginkább az elévülés fordul 
elő, melynél fogva Pákosi Jánosnak és a Bewi nemzetség 
perbeni utódjainak követelései mellőztettek. Egyébiránt a Pá-
kosi János ellen tett kifogás nincs az ítéletben eléggé tisztán 
kifejtve, s gyanítani lehet, hogy ott az elévülésen kivül más 
ok is volt még felhozva, melyet azonban tökéletesen nem ért-
hetünk. A pernyilatkozatoknak nagyobb része a dolog érde-
mére vonatkozik. 

7) A felek által használt bizonyítványok leginkább ok-
mányok voltak. De tanúvallomásokra is volt hivatkozás. A 
tanúkat a megyék közgyűlésein vallatták, és ezek által kelt 
vallomásukról a bizonyságlevél. Más bizonyítékuk is használ-
tattak ugyan még, akkor időben is, p. o. a beismerés, az eskü; 
de a jelen perben ilyenek nem fordulnak elő. 
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8) Az itélet nem csak a bíróság határozatát és annak in-
dokolását ; hanem a felek pernyilatkozatai kivonatát és az 
azoknak támogatására használt bizonyítékokat, névszerint 
okmányokat, sőt a perre alkalmat adó esetről kimerítő érte-
sítést is tartalmaz. Ez a bírói Ítéleteknek akkor általában szo-
kásos formája volt, s azért, amennyiben a perre valamely 
nevezetesebb esemény adott alkalmat, ilyen ítéletek nem 
csak a jogtörténethez nyújthatnak érdekes adalékot, hanem 
a köztörténetnek is fontos kútfői lehetnek, mint azt az itt fej-
tegetett ítéletnél is láttuk. 

9) Végre álljon itt még két általános megjegyzés: 
a) A mohácsi vész előtt Magyar országban divatozott 

jognak több igen érdekes pontjait találtuk ezen perben, me-
lyekről Verbőczi Hármas könyvében nincs szó. S a ki a XIV. 
századból és a XV-nek kezdetéből fenmaradt törvénykezési 
okmányokban jártas, tudja, hogy azoknak tartalma által a 
Hármas könyvet gyakran több lényeges részben ki lehet egé-
szíteni. Minden tisztelet mellett is tehát, melylyel Verbőczi ér-
demei iránt viseltetem, meg kell jegyeznem még is, hogy a 
Hármas könyv az azonkori magyar jognak kimerítő kifejté-
sét nem foglalja magába; mit egyébiránt már a XVI. század 
közepe táján a Quadripartitum szerzői is úgy találtak. Sokat 
lehet, sőt kell is másunnan pótolni, ha az azon időben Magyar-
országban divatozott jogot tökéletesen akarjuk ismerni. Ez 
tehát a magyar jogtörténetnek egyik, különösen fontos fel-
adata. Egyébiránt eddigi tanulmányaink is eléggé világosan 
bizonyítják, hogy Magyarországnak akkor anyagilag oly gaz-
dag, alakilag pedig a jogviszonyokban gyökerező, ha szabad 
mondani, objectiv logikának vezérlete mellett oly sokoldalúlag 
kifejtett, és oly határozott joga volt, miszerint a nagy tudo-
mány u és bő tapasztalásu Verbőczi is azt szellemileg tökélete-
sen egybefoglalni alig volt képes. O is csak ember volt. 

b) Figyelmünket közvetlenül az itt megismertetett perre 
fordítva, azt látjuk, hogy abban nem csak számos igen fon-
tos jogkérdés fejtetett meg alaposan, hanem az eljárás is 
eléggé kerekded és a törvénykezés általános kívánalmainak 
megfelelő formát mutat. És még is csak 1523. augustus 8. 
kezdődött az, és ugyanazon évi september 16-kán már meg 
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volt hozva az itélet. A hosszú és szövevényes per tehát egész 
hat hétig sem tartott. 

Kitetszik mindezekből egyszersmind, mely igazságtala-
nok a magyar jog iránt azok, kik attól a belső logikai követ-
kezetességet megtagadják, s az eljárás azon lassúságát és 
hosszadalmasságát, mely a német birodalmi kamarai törvény-
szék mintájára csak a XVI. század vége óta kezdett Magyar-
ország biróságainál is divatozni, annak lényeges sajátságaúl 
akarják tekinteni. 
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A z alább következő történeti följegyzések I—IV. és VI. 
VTI. számait Wagner Károlynak az eredetiről vett másolatai 
után közlöm , az V-dik számút a kolosvári reform, főiskola 
könyvtárában levő példányról másoltam le. 

Az első számú Kecseti Márton diariumáról Budai Fe-
renc Polg. Lexicona II-dik k. 466-dik lapján van említés téve. 
Ugyanott közölve vannak életirata adatai is. 

Az V-dik számú valamely erdélyi tanácsúrnak följegy-
zései az 1661-ki apr. 23-ki besztercei országgyűlésről Ke-
mény János fejdelemsége korából. Ezen országgyűlésről Beth-
len János (hibásan februárra teszi) III-dik könyve (bécsi 
1780-ki kiadás 57-dik lapján) is tesz említést. A napló végén 
Bánffy Dénes követségéről van szó; követi utasítását közölte 
Szalay László Kemény J. Önéletírása 529-dik lapján. 

I . 

Martini de Kechet Episcopi Vesprim. Ephemerides, quas 
Joannis Stefleti Justingensis Mathematici operi Ephemeridum 
Venetijs anno 1532. in aedibus Petri Lichtenstein impresso, 

sua manu inseruit. 

Annus 1532 et 33 vacui. 
1534. 

September. 
28. Hoc die L. Gritti Meggyes expugnata est obtruncatus. 
November. 
11. Hoc die captum Ticonium*), emissusque Mihael 

Zewrin. » 

*) Talán Tihany. 
6 * 
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Annus 1535 et 36. vacui. 

1537. 
Április. 
13. Hoc die Symegh ab Andrea Cliorom restituta. 

1538. 
Januarius. 
21. Hac nocte Thadijka *) capta a meis, qui in Symegh 

erant. 

1539. 
October. 
20. Rosmarinum tectiun. 
24. Nix alta. 

1540. 
Januarius. 
12. Ruina muri Vesprimiensis. 
Julius. 
7. Natusest filius Joanni Regi hoc die inter horam quar-

tam et quintam post meridiem Budae. 

1541. 
September. 
19. V. F . 

1542. 
Februarius. 
17. Tonitru. 

1543. 
Martius. 
25. Alias festum Paschae, quo die fűit alta nix. 
November. 
9. Petrus Tliurca dimissus, qui intra 6 hebdomades 

debebit redire. 
17. Ex Symegh Novizolium profectus sum. 
December 
16. Hoc die Tirnavia Pragam profectus sum. 
26. Pragam appuli. 

*) T á t i k a . 
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1544. 
Februarius. 
28. Praga Spiram profectus. 
Martius. 
13. Spiram appuli. 
Május. 
14. Spirae ingens oborta tempestas Regem Ferdinan-

dum cum multis alijs e venatione redeuntem in civitatis fos-
sam vis grandinis deturbavit, sementaque omnia ad aliquot 
milliaria concussit. 

Junius. 
7. Hoc die a Caesare Carolo responsum habuimus Spi-

ramque reliquimus. 
18. Posonium tandem veni. 
October. 
14. Hoc die e fonté sacro Euphrosynam Lossonczi in 

Csejthe levavi. 
November. 
5. Symegh appuli post annuam peregrinationem. 
9. Nix alta, et frigus intensum. 
25. Equi curriferi a Joanne Paxy missi. 
December. 
12. Hoc die obiit D. Caspar Horváth de Wyngarth in 

Thorna. 

1545. 
Julius. 
23. P. Joannes Zala] comes Posoniensis obijt. 
Augustus. 
18. Hoc die ad me ductus est Nepos meus Casparus 

Báthori. 
December. 
28. Hoc die Casparum Báthori Nepotem meum Yiennae 

cum Patolczi reliqui instituendum. 

1546. 
Januarius. 
26. Diluvium. 
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Martius. 
29. Fui in Egherszegh hoc biduo. 
Április. 
5. Fui in Egherwar. 
7. Equi Kocsy a Fratre adducti. 
Május. 
6. Laytsoviam Posonio profectus. 
14. Laytsoviam veni. 
18. Scepusij fui. 
25. Veni ad Perechen. 
30. Fui Varadini. 
Junius. 
3. Redij ad Perechen Varadino. 
10. Discessi ex Perechen. 
12. Veni ad Ghymes. 
22. Discessi ex Ghymes. 
25. Fui in Thelegd. 
26. Fui Varadini. 
Julius. 
1. Discessi Varadino. 
14. Posonium redij ex Transilvania. 
21. Viennam veni. 
24. Vienna discessi. 
27. Veni Pragam. 
Augustus. 
6. Supplicatio pro Caesare contra Landgravium etc. 

Pragae. 
10. Praga discessi post meridiem hora quarta. 
14. Viennam veni. 
17. Posonium veni. 
26. Profectus sum ad Fr. Georgium. 
September. 
8. Veni ad Perechen. 
17. Ad Dees. 
19. Ad Ujbálványos *). 
23. Ex Ujbálványos ad Perechen redij. 
27. Discessi ex Perechen una cum fratre Joanne Kechety. 

*) Szamosújvár, 
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October. 
14. Redij Posonium ex Transilvania. 

1547. 
Januarius. 
20. Hoc die ipso diluculo Joannes Kechety Fráter meus 

charissimus in Xto Jesu Posonij obdormivit. 
24. Hoc die peperit Regina Anna Joannam filiam. 
27. Hoc die ex partu est mortua Regina Anna, uxor 

Regis Ferdinandi. 

1548. 
November. 
27. Forgach proscripti. 
December. 

/ 

11. Oláh Agriensis. 
13. Licentia data a Rege. 

H. 

Ephemerides Incerti cujuspiam Medici inscriptae Ephemeridi-
bus Joannis Stefleri Justingensis. Quae impresscie sunt Tu-

bingae anno 1533. 

Anno 1532. 

Hoc mense Viennae in aula Gymnasij mihi et Johanni 
Cappensvil ex Hegnath, Johanni Musserlin ex Leükirchen, 
Volfgango Lazio Yiennensi Magisterij insignia collata sunt. 

Martins. 
Illo mense inscriptus sum in Album Medicae facultatis 

Decano existente Dno Hudelrico Fabri. 
Augustus. 
11. Eo die selectus sum in Procuratorem Nationis Rhe-

nanae. 
21. Scriptus sum inter copias Militares Serenissimi Re-

gis Ferdinandi, constitutus satelles Sebastiani Gobelin de 
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Schorndorf Magistri excubiarum sub imperatore Regio Co-
mite Ludovico de Ladron. 

December. 
27. In festő B. Johannis Evangelistae sub tactum horae 

decimae post meridiem Carolus filius meus primogenitus na-
scebatur. Compatres erant Excellmus I). Joannes Soravius 
Doctor Medicinae, Rndus D. Mathaeus de Brus Canonicus et 
Parochus, ac mater Rndi Dni Francisci de Újlak praepositi 
posoniensis. 

1533. 
Januarius. 
Hoc mense electus sum Examinator ab Inclyta Faculta-

tate Artium duorum magistrandorum scilicet Georgij Grada-
rij et Leonardi Wirtinger. 

1534. 
Martins. 
9. Profectus sum ex Vienna ad Capfenberg. 
29. Pepigi cum Dno Magnifico a Stubenberg de salario 

et pollicitus est se daturum annuos 28 fl. und ajn Klaidt. 
Junius. 
2. In die B. Marcellini infra horam duodecimam ac pri-

mam post meridiem Ludovicus filius meus nascebatur, Com-
patres erant Magnificus D. Stephanus de Pempffling, D. Mat-
thaeus de Binus Canonicus et Mater Dni Praepositi Újlaki. 

September. 
25. Clemens P. M. vitám cum morte magno bonorum 

omnium adplausu commutavit, cujus sepulcro Romae hoc epi-
taphium affixum referunt : 

Conditus hoc tumulo est Clemens , qui j u r a fídemque 
Pe rd id i t , et magnas urbis et orbis opes. 

Paucis deinde diebus interjectis Alexander de Farnesio 
Romanus, Alexandri VI. creatura, Vir aetate canaque barba 
venerandus , communi cardinalium consensu ad sumrai Ponti-
ficatus apicem evehitur nomenque illi ex more permutatum 
Paulus Hl . adpellatus. 

1535. 
Martins. 
19. Ea nocte Capfenberga et passim alibi pertotam Sty-
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riam auditus fűit terrae motus ingens praecedentibus ventis 
cum magno impetu. 

1536. 
Julius. 
25. In festő B. Jacobi Apostoli hóra infra duodecimam 

et primam post meridiem Anna íilia mea nascebatur. Compa-
tres erant Rndus Dnus Laurentius Praepositus Albens. Dna 
Anna Consors Doctoris Johannis Soravij et Relicta quondam 
Yolfgangi Dorner. 

November. 
8. Eo die obijt Magister Wend. Khirch, Fráter reveren-

dus meus circa horam primam ante meridiem in nocte. 

1537. 
September. 
15. Hoc die novae Academiae leges promulgatae pu-

blice in Aula sunt. 
1538. 

Januarius. 
Secunda die Januarij horam circiter nonam post meri-

diem natus est Christophorus filius meus. Compatres erant: 
Reverendi Dni Christophorus Pacherchwölt, et Joannes Müll-
ner Canonici Posonienses, ac consors Lucae Kerekes. 

Februariiis. 
Feria tertia Carnis privi in nocte horam intra 10. ac 11. 

obijt Christophorus Filius meus. 

1539. 
Januarius. 
27. In die S. Joannis Chrysostomi horam inter deci-

mam et undecimam Susanna filia mea nascebatur. Compatres 
erant Excell. D. Alexander Pfrutzerius Benignus Medicinae 
Doctor , Dna Consors Lucae Kerekes et uxor Sigismundi 
Goldner *). 

1540. 
23. Novembr. Obijt in nocte circa horam 6. dilectus 

meus puer Sebastianus, cujus anima vivat Deo Omnipotenti. 

*) Serior manus opposuit : „Mortua Posoni j die 8. Febr. anno 
1583. boram infra 9 et 10. ante meridiem.u Wagner jegyzete. 
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Martins. 
18. In die B. Ansehelmi nascebatur Joseplius filius meus 

horam infra 7 et 8. ante meridiem. Compatres erant: D. Ale-
xander PfrutzeriuS Benignus, Udalrikus Kempler Magister 
Curiae Comitum de Salm et Consors Lucae Kerekes. 

1543 
August us. 
6. Occupatur Strigonium per traditionem. 
7. Horam circiter 7. et 8. post meridiem nascebatur Ju-

dith filia mea. Compatres erant Dnus Rndssmus Franciscus 
ab Ujlak Eppus Jaurin. Regina Goldneriat ac Obstetrix Re-
gina Udalrici Sturm. 

17. Tata traditur Turcae. 
29. Oppugnatur Alba regalis. 
September. 
2. Occupatur Alba. 

1544. 
Martius. 
6. Carolus filius dimissus ad studia Frankfordiana. 
Április. 
Obsessum Visegradum. 
26. Oppugnatum Visegradum et traditum. 

m. 

Egy névtelen följegyzés ei. 

Anno 1&81 (1481) sz. György napjának octaváján 
néhai Drágfy Bertalan kezdette csináltatni ezen Erdend vá-
rá t , a kőfalnak magosságát hatvan singjire, szélességét har-
mincra, az tornyok magosságát nyolcvanra, az kapu szé-
lességét négy singjire rendelvén el. 

Anno 1^82. Ugyan azon Drágfy Bertalan erdélyi vaj-
da az hatalmas Mátyás király idejében nagy boldog asz-
szony octáváján Istennek dic:éretére és a Nagy asszonynak 
tiszteletire végeztette el az Nagy. Erdeudi szent egyházat is. 
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Anno 1501. említett nagy emlékezetű Drágfy Bertalan 
erdélyi va jda , szent Demeter napján ötven négy esztendős 
korában ez világból istenesen kimúlt. 

Anno 1565. János Zsigmond király ezen Erdeud várát 
együtt az törökkel megszállván negyven napi ostromlások 
után, capitulatio ellen az népet fegyverre hányta és rabságra 
vitte — az várat földig lerontotta. 

Anno 1730. Első Nagy Károlyi gróf Károlyi Sándor 
kezdvén restauratiójához , magazinális házának , Istennek se-
gítségéből , fel is állította s építette. 

Insigne Dragfiorum in Caeruleo Campo Luna in cujus 
Cornibus duae Stellae in media Sagitta. 

IV. 

Samuelis Székely de Doha Excerpta ex Matricidci templi pa-
rochicdis Késmarkiensis. 

Sebastianus Tökölyi mortuus est die 27. Januar. 1607. 
Andreas filius ejus natus 1603., mortuus 1604. 
Stephanus filius alterius Stephani Tökölyi natus 8. 

Febr. 1623. 
Seniori Stephano Tökölyi nata filia Maria 13. Ápri-

lis 1624. 
Barbara 29. Julij 1625. 
Christina 5. Januar. 1627., mortua 1629. 
Elisabetha nata 27. Aug. 1629. 
Joannes 1. Aug. 1630., mortuus 8. Febr. 1632. 

Y . 

Anno 166 l. Die 23. Április. 
Érkezvén bé a besztercei gyűlésre a fejdelemmel egy 

nap. Az nap felmenvén Udvarhoz szemben lettem' ö Nagysá-
gával privatim, ő Nagysága minden proponálandó s követke-
zendő dolgokat megbeszél e mindjárást. 
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Die 24. Csak veszteglettünk. 
25. Ebédig köszöntötte a nemes ország ö Nagyságát 

Ebéd után küldötte bé ö Nagysága a nemes országnak méltó-
ságos propositióit. 

27. Azokban munkálódván. 
28. Reggel végeztük el. Ugyan akkor mindjárást fel-

hívata ö Nagysága bennünket Tanácsurakat minden várme-
gyékből , székes helyekből, városokból eligált személyekkel 
együtt maga palotájában. 0 Nagysága lcözinkben kijővén 
ugyan akkor proponálá a török kívánságát, melyek ezek : 

1. Maga személyének közikbe való bémenetele. 
2. Gyermekin ek zálogba való adása. 
3. Az ötszázezer tallérnak s két esztendei adónak épen 

s egyszersmind való megadása. Azonban azt hozzáadván, hogy 
akár maga személy szerint, akár íija menjen közikben : de ha a 
summa meg nem lészen, csak hijában. Mely kívánságoknak 
szorgalmatos gondolkodására s azoknak concludálására ö 
Nagysága kegyelmesen int bennünket, bőv szókkal előnkbe 
adván a pogány nemzetnek régtől fogván való csalárd hitege-
téseknek mivoltát és hazánknak teljességgel alattomban maga 
birodalma alá hódoltató szándékát. Egy szóval igyekezvén 
azon, mi módon szíjhassa ki pénzünket, vérünket, osztán köny-
nyebben juthasson hazánknak teljességgel való occupálásához. 
Melyet mí szorgalmatoson megvizsgálván lehetetlenségnél és 
grazda keresésnél nem egyebet találunk benne , mivel az hol 
lehetetlen kívánságok forognak, ott nem egyéb vagyon, ha-
nem veszedelemre való vágyódás. 

29. Küldöttünk fel országul az ő Nagysága méltóságos 
propositióira való replicát. Ugyanakkor mindjárást kijővén a 
templomból a palotában viszont egybe gyülénk, és a töröknek 
kivánsági hogy lehetetlenek legyenek, mindnyájon azon meg-
egyezénk és azon is, hogy teljességgel utolsó veszedelmünkre 
szándékozik, kitetszvén sok levelekből s bizonyos hírekből. 

Az haza s annak fejedelme pedig az articulus szerént 
addig tartozik a törökhöz való kötelességét megtartani, a 
meddig oltalmazza, protegálja minden ellenségi ellen. Ha pe-
dig nem, sőt nyilván való veszedelmére s pusztulására igye-
kezik, a mint mostan cselekeszik, magunk látjuk egynéhány 
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esztendőktől fogva az országnak vég házait elveszi, vérét, 
pénzét kiszívja s teljességgel megmezíteleníti, hogy könnyeb-
ben juthasson hozzája, in isto casu, szabad mind az országnak 
s mind a fejedelemnek maga oltalmazására minden médiumo-
kat felkeresni. 

Ezekről sokat discurrálván ugyan az nap azon megegye-
zénk, hogy lehetetlen tovább pogány igája alatt nyomorgani: 
tévénk ilyen kérdést fel. így lévén immár a dolog, hol talál-
junk magunknak Isten után valami refugiumot, hová folya-
modjunk. Mely kérdésre urunk ő Nagysága is közinkbe jővén, 
mutatá refugiumunknak lenni az egész keresztyénségnek fejét, 
úgy mint római császárt ő felségét több confoederatussival 
együtt, melyet sok okokkal, levelekkel, bizonyos ígéretekkel 
megbizonyíta ö Nagysága. Ebédig csak azoknak a leveleknek 
olvasásában fáradoztunk. Ebéd után viszont két órakor fel-
gyűlvén, Pater Chusoni, a ki Bánffi Diénes urammal együtt 
volt követ oda fel, declarálá ö felségének hozzánk való ke-
gyelmességét s mind pediglen a tanácsnak Portának hozzánk 
való nagy affectióját, mindazáltal megkívánván azt, hogy le-
gyenek valami oblatiók s méltán is, mivel mí vagyunk a sérel-
mes felek, ha mí kívánjuk a segítséget, oblatiókat is kell ten-
nünk , arról való assecuratoriánkat is valóban kívánják, hogy 
ne járjanak úgy velünk, mint az elébbi fejedelmekkel ; bizony 
igen nagy diffidentiában vagyon ez a haza előttök, mert gya-
korta port rúgtak szemekben annyira, hogy ha a fejedelem 
személye s a magok haszna nem nyomna valamit, elhagyná-
nak veszni. Ilyen nagy Labyrinthusban forogván azért az haza, 
császárhoz ö felségéhez való ragaszkodásban talála magának 
securitást, melyhez képpest mind országostul, fejedelmestül 
küldék Bécsbe Bánffi Dienes uramot ultimaria plenipotentiával, 
lévén arra kívánsága mind császár ö felségének s mind a né-
met tanácsnak. Ezek végben menvén estve felé négy s öt óra 
között unanimi consensu Istent híván segítségül elvégczők, 
hogy török az ellenség, mely végezésünkben Isten boldogítson 
bennünket. Ámen. És ugyan akkori gyűlésben Barcsai Ákost 
megsententziázók. 
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VI. 

Breve necrologium lllustrium Hungáriáé Personarum. Excer-
ptum partim ex História, partim ex Albo Sodalitij B. M. V. 
ad D. Elisabetham incisentis Tyrnaviae in Collegio S. J. eredi. 

Anno Xti 1621. 
f Franciscus Balassa ele Gyarmath. 

1633. 
f Melchior Alaghi de Bekény Judex Curiae Regiae. 

1635. 
f Petrus Bakith de L a k , et Tyrnaviae apud P. P. Fran-

ciscanos tumulo illatus. 
Die 24. Aug. f Stephanus Sennyei de Kis Sennye Eppus 

Jaurin. 
1637. 

f Ferdinandus II. Romanorum Imp. et Rex Hung. Vien-
nae die 15. Februarij. 

f Petrus Pázmány Cardinalis et Archieppus Strigon. die 
19. Martij , cui in sede Metropolitana a Ferdinande III. die 
23. April. Emericus Losy Eppus Agriensis. 

Die 30. Augusti Templum academicum S. J . Tyrnaviae, 
quod Nicolaus Eszterházy Palatínus impendio 80 millium 
flor. erexerat, dedicatum est. 

1639. 
f 24. Apr. Eva Forgach filia Sigismundi Palatini et con-

sors C. Stephani Csáky de Keresztszegh. 
Hoc eodem anno obijt Comitissa Catharina Pálffi uxor 

Sigismimdi Forgach, Regni Hungáriáé quondam Palatini. 
f 22. October Joannes Posgaj Canonicus Strigon. 

1642. 
Die 4. Julij. Elisabetha Tliurzo de Betlenfalva obijt. 
8. Aug. f Emericus Jakussith de Orbova. Obijt ibidem 

hoc anno Casparus Horváth de Vegla. 
7. Nov. f Emericus Losy Archieppus Strigon. 

1643. 
f Nicolaus Tarnoczy. Pátert an Frater Mathiae Praep. 

iScepus. 
f Samuel Haller. 
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1644. 
Die 11. Aug. f Stephanus Bosnyák cle Magyarbély ex 

Vesprim. Nitriensis Eppus. 
j Georgius Majthényi de Kesselökő. 
f Sigismundus Nagymihályi. 

1645. 
Die 12. Septembr. f Nicolaus Eszterházy Regni Hung. 

Palatínus. 
4. Aug. j Sigismundus Forgach. 
17. Decembr. f Joannes Drugeth de Homonna Judex 

Curiae Regiae. 
1647. 

f 13. Febr. Joannes Telegdy Coloc. et Bács. Archieppus, 
olim eliam Administrator Eppatus Nitriensis. 

1648. 
f 27. Febr. Nicolaus Révay. 

1650. 
f Georgius Draskovich Eppus Jaurinensis. 

1652. 
Die 26. Augusti in pugna ad Vezekény cum Turcis inita 

occubuerunt quatuor Eszterházy, videlicet Ladislaus , Fran-
ciscus , Thomas , ac alter item Thomas. 

27. Nov. j Caspar Lippai de Zombor. 
Obijt etiam hoc anno Stephanus Rohonczi Csanad. Eppus. 

1654. 
14. Juny. f Dániel Eszterházy. 

1655. 
f C. Ladislaus Csáky Judex Curiae Regiae. 

1657. 
f Joannes Püsky Coloc. Archieppus, simulque Admini-

strator Jaurinensis. 
1659. 

Die 26. Juny. f Paulus Hoffman Eppus Quinqueeccles. 
1660. 

Mense Junio f Benedictus Kisdy Eppus Agriens. 
f Esther Bossanyi Conjux Nicolai Forgach. 
f Catharina Balog de Neboysza. 
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1661. 
f Franciscus Komis de Ruszka. 
f Stephanus Ordody Vice Palatínus. 
j Adamus Károlyi, 
f Petrus Alvinczi die 5. May. 

1662. 
Die 25. Januar, f Petrus Bosnyák. 
Franciscus Wesselényi de Hadad Palatínus Regni Hung. 

creatur Aurei Yelleris Eques. 
Mense Novembri f Stephanus Csaky Senior Magister 

Tavernieorum Regalium. 
f Sigismundus Horváth de Vegla. 

1667. 
Die 8. Januaiii f Georgius Lippai Archieppus Strigon. 

1670. 
Die 23. Martij. f Franciscus L. B. Bihari. 

1672. 
Mense Julio f Hiacynthus Makripodári eppus Csana-

diensis. 
f Emericus Czobor de Czobor Sz. Mihály. 

1674. 
Georgij Bársony Eppi Fráter occisus ab haereticis Tu-

ralukanis. 
f Franciscus Sennyei. 
j Joannes Szaszi Syrmiensis Eppus. 

1675. 
15. Aug. Emericus Pongracz , qui deindc factus Prae-

positus Scepus., mittitur Romám ad studia. 
f Franciscus Leonardus Szegedi Eppus Agriensis. 

1676. 
23. Januar, f Georgius Szenttamassi Eppus Transilv. 
5. Martij f Georgius Pongracz, de Sz. Miklós et Ovar 

Eppus Vaciensis. 
1680. 

f Ferdinandus Palffi Eppus Agriensis. 
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1681. 
6. Febr. f Joacliimus Luzensky Eppus Varad, et Prae-

pos. Scepus. 
2. Apr. f Alexander Eszterházy. 

1684. 
f Franciscus Eszterházy. 

1685. 
11. Januar, f Georgius Szelepcsényi Archieppus Strigon 
f Antonius Eszterházy. 
f Petrus Szechy. 

1686. 
10. Apr. f Joannes Gubassoczi Archieppus Colocensis. 

1695. 
17. Febr. f Georgius Széchényi Archieppus Strigon. 
24. Sept. f Stephanus Kada Eppus Transilv. 
f Blasius >Jaklin Eppus Nitriensis. 

1699. 
Adamus L. B. Reway a proprijs famulis trucidatus. 

1705. 
-f Leopoldus Imperator et Rex Hungáriáé. 
27 Martij. f Georgius Lapsansky alias Korlathkő. 

1706. 
f Michael Dvornikovics, Eppus Vaciensis. 

1707. 
f Leopoldus Kollonics, Cardinalis et Archieppus Strigon. 
f Stephanus Dőlni Eppus Csanád. 

1718. 
22. Nov. f Gabriel L. B. Tolvaj. 

1719. 
6. Sept. f Andreas Hunyadi. 

1723. 
f Joannes Horváth Simoncsics Personalis. 
4. Julij. f Ladislaus Hunyadi. 

Tört. Tár. VI. Köt. 7 
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1728. 15. Sept. f Balthasar Reway. 
1729. 30. Sept. f Laurentius Tapolcsányi o S. J . 

Rector Tyrnaviensis. 
f Franciscus Szluha Referendarius Viennae. 
24. Dec. j Joannes Okolicsányi. 
1731. 16. Januar, f Joannes L. B. Péterffi. 
1733. f Sigismundus et Josephus C. C. Berényi. 
1735. f Georgius Korlathkő , alias Lapsanczki. 
f Andreas Berényi. 
1736. 17. Mart. Josephus L. B. Ruttkay f . 
f Joannes Okolicsányi Eppus Varadiensis. 
1741. Paulus C. de Batthyan. 
1745. f Emericus Eszterházy Archieppus Strigon. 
1747. f Thomas Berényi. 
f Ladislaus Eszterházy. 
1748. 9. Maij. f Stephanus Nozdroviczki. 
8. Oct. f Michael Frievaisz. 
1749. 6. Oct. f Joannes L. B. Maholányi. 
1750. 9. May. f Franciscus Forgach. 
1752. f Petrus C. Apor. 

VII. 

Promotiones et Mortes üliistrium virorum ex MS. 

1739. 
Andreas Kohári recens creatus Gralis moritur mense 

Aprili. 
19. Aug. f Romae Card. Alvarus Cyenfugeos Eppus 

Quinqueeccles. ann. fere 82. 
Eppus Csanadiensis C. Falkenstein designatus Quinque 

ecclesiensis die 22. Septembr. apoplexia Temesvárim tactus 
nimam égit. Unde 3. Dec. nominatus est Eppus Quinque 

eccl. C. Sigismundus Berényi. 
Gregorius Sorger Eppus Trans, f est Albae Carolinae 

nocte in 17. Septembris diem vergente, ibidemque sepultus 
7. Octobr. 
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C. Horváth Eppus Nitriensis Romae Caesareus Promi-
nister in variolis decedit die 17. Decembr. Eppatus Csana-
diensis eollatus est cuidam ex ordine S. Francisci Nicolao Sta-
niszlaovich, qui Crajova in Yalachia Austriaca, antequam 
haec Turcis reddita fuisset, residebat titulo Eppi Nicopolis. 

Nicolaus Palífi ex defuncti Palatini filio Leopoldo ne-
pos renunciatus est Vice Cancellarius Hirng. 

1740. 
4. Decembr. installat. in Supremum Comitem Barany. C. 

Sigismundus Berényi Eppus Quinq. per. C. Joannem Esz-
terházy. 

1741. 
Mense Januario installatus est in supremum Comitem Cot-

tus Simig. C.AlexanderPatachich per Eppum Quinque. Berényi. 
L. B. Sztaraj resolvitur pro Supremo Comite Cottus 

Unghvar. 
C. Carolus Zichy 14. Junij circa horam 12. Posonii de-

bitum naturae solvit absque haerede masculo. 
24. November. ' /idua Adami Batthyáni Eleonora Stratt-

mann post 28 horar. infirmitatem mortua est Rohontzini. 
C. Georgius Chaky Gralis Leutschoviae apoplectico 

fulmine prostratus fatis concessit, et sepultus in Capitulo 28. 
Febr. 1742. 

C. Ladislaus Gyulafi fit Cancellariae Transilvanicae Can-
cellarius. 

1742. 
16. Sept. Resolutus est in Administratoren! Camerae 

Scepus. C. Antonius Chaky Supremus Comes Cottus Abaujvár. 
12. Dec. Leutschoviae installatus fűit in Supremum 

Comitem Cottus Scepus. Excellmus Nicolaus Chaky Eppus 
Varad. p. Comitem Thomam Szirmaj. 

1743. 
Dno Baroni Personali Grassalkovich Regina contulit 

Comitis tituliun, id est creavit eum Supremum Comitem Cot-
tus Temes. 

C. Ladislaus Haller fit Supremus Comes in Marmaria. 
Moritur Gabriel Kapy 4. August. 

7 * 
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Gralis Alexander Károlyi qui anno 1669. festő B. V. Vi-
sitantis lucem hanc aspexit, festő nativitatis B. V. circa ho-
ram 6. pomeridianam in Erdőd obyt, unde in Ká-
roly translatus est > in Kaplony sepultus. 

20. Novembris moritur Adolphus Eppus Jaurin. 
Circa festa Natalitia moritur C. Volfgangus Serényi sine 

haerede masculo in Castello suo Zaplath. 

1744. 
Supremus Comes Cottus Ugocs. fűit Carolus L. B. Pe-

rényi. 
C. Paulus Balassa instellatus est in supremum Comi-

tem Gömör. 
26. Septembr. moritur Gabriel Antonius Erdődy Eppus 

Agr. anno aetatis 60. 
10. Oct. Praesul Vesprim. Atsádi Papae moritur. Co-

mitissa Chakiana Sophia nata Gyulafiana senicula 110 ann. 
die 28. Oct. mortua inventa est. 

1745. 
Novi tres Comitatus, excisis praevie militaribus locis, 

in Szlavónia instituti sunt: Syrmiensis Cottus Administrator 
est B. Marcus Pejacheisch, Posegani L. B. Ladislaus Vajai, 
elapso anno succedet supremus Comes Petrus Keglevich. Ve-
rotzensis vero Ludovicus Patachich, nam Valponensis Cottus 
penitus suppressus est. 

1747. 
6. Mai. Viennae moritur C. Alexander Patachich de Za-

jevda, cui in munere Comitis Simighiensis succedit C. Caro-
lus de Battyan. Supremus Comes Albensis fit C. Franciscus de 
Nadasd. 

In Bodok moritur C. Thomas Berényi supremus Comes 
Cottus Zemplin. 

1748. 
25. Septembr. f Sigismundus Berényi Eppus Quinque 

ecclesie. 
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HIVATALOS NYOMOZÁSOK 

A TÖRÖK ADÓ S HÓDÍTÁSOK KÖRÜL 
BORSODBAN, A XVII. SZÁZAD I. FELEBEN. 

A megye levéltárában levő eredeti után. 

I. In processu Szendróviensi. 
In anno'1641. clie 7. 8. et 9-a mensis Septembris in 

Szenclrö et Cottu Borsodiensi exist. En Boda György, Borsod 
vármegyének egyik szolgabirája, mellettem levő azon nemes 
vármegyének esküttével, vitézlő Abrabámi Istvánnal, az ne-
mes Borsod vármegye commissiójábúl eskettünk tanúkat az 
törököknek insolentiájok, faluknak hódoltatások, rablások és 
excursiójok végett. 

De eo utrum. 

1. Tudod-e bogy a Bethlen fejedelemmel való végezés 
után, az egri török vitézek több végbeli vitézekkel együtt 
menni falut rablottak el és hódítottak meg Borsod várme-
gyében ? 

2. Tudod-e az szenclreiek közül menni embex t̂ vittek 
rabságra és mennit vágtak le, s menni barmot hajtottak el 
Szendrő alól? 

3. Tudod-e Szendrő alatt menniszer voltanak az török 
vitézek, és Szendrő háta megett menni falut hódítottak és 
rablottak meg? 

1. testis Egr. Stephanus Szász, annorum circiter 66, 
Suae Mattis Arcis Superioris Szendrőiensis Castellanus prima-
rius, juratus et fassus est in hunc modum. Mivel in anno 
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Dni 1631 karácsony iidnepe napja tájában az egri török vi-
t ézek zászlóval kiütvén Abanj vármegyében lévő Gadna nevü 
falura, az lakosit kitakarván belőle, az faluját megégették: 
az szendrei vitézek egyenlő akaratból utánok menvén, hogy 
az elvitt keresztyén rabokat megszabadítsák, Borsod várme-
gyében Kondó nevü falu határában belé kapván az török vi-
tézekben , de az török vitézek sokasága miatt az keresztyén 
vitézek meggyözettetvén, némelyeket levágtanak, némelye-
ket penig keserves rabságra vittenek. Azon az harcon vesz-
tenek az szendrei vitézek közül negyvenöten. 

I t tem: Annakutána való 1632. ugyan az egri török vi-
tézek karácsony üdnepe napja tájában zászlóval kiütvén, 
Abauj vármegyében akkor is, Újlak nevü falut megrabolván, 
faluját tűzzel megégették, ugyan az szendrei vitézek utánok 
menvén egyenlő akaratból, akkor is Borsod vármegyében, 
megírt Kondó nevü falunak határában belékapván az török 
vitézekben, hogy az elvitt keresztyén rabokat megszabadít-
sák , de az török vitézeknek sokaságok miatt meggyözettet-
vén , sokat levágtanak az keresztyén vitézekben, sokat ismét 
keserves rabságra vittenek. Akkor fogták el sebben Nemzetes 
Alsó-Kalosai Korláth Ferenc uramat, Lakosi Szabó János 
uramat, több emberséges vitéz embereket; vesztenek ezen 
az harczon fegyver miatt és rabságszenvedés miatt, az mint 
eszébe jut , legalább harmincötén. 0 mind az két harcon 
ott volt. 

Ittem in anno 1634. az egri vitézek dobbal, zászlóval, 
lovassal, gyaloggal jöttenek az szendrei végház alá, egyne-
hány magyar rabot elvittenek s egy embert le is vágtak az 
végház alatt. 

Ugyan az egri török vitézek azon esztendőben szent 
András üdnepe napja tájában baromcsordánkat az végház 
alól elhajtották, melyben lehetett két avagy harmadfélszáz 
barom. 

Ittem. In anno 1635. pünkösd üdnepe napja tájában az 
egri vitézek az végház alól sereg lovainkat elhajtották. Ugyan-
azon esztendőben az egri vitézek aratás tájban éjtszakának ide-
jén az szendrei végház alatt az felső mezőből négy embert 
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szendreit vittenek el s egyet levágtanak és tizennégy lovat 
hajtottanak el. 

Ittem. In anno 1641. kisasszony üdnepe napja" tájában 
az szalunnai hódúit parasztembereknek az egri vitézek az 
szendrei végház alól elhajtották ökörféle barmokat. 

Ugyan az egri vitézek azután harmad- vagy negyednap 
tájban az szendrei végház alól egy embert loptak el fiastdl. 

Ugyan az egri vitézek Szendrő háta megett való Szög-
liget nevü falut , Torna vármegyében l e v ő t k é t s z e r izben 
rablották el. 

Ugyan az egri vitézek Csehi nevü falut, Borsod várme-
gyében levőt, kétszer izben rablották meg. 

Ezen kivül az egri török vitézek menniszer -izben jötte-
nek Szendrő alá , menni embert vittenek el Szendrő vidéké-
ből s az végház alól menni lovainkot, ökör- és tehénféle bar-
mainkat hajtottak el, Isten tudná annak számát. 

2. testis. Grosus Dnus Ladiszlaus Roskoványi de eadem, 
annorum circiter 45, Szendrőviae commorans, juratus et fas-
sus est in hunc modum in omnibus punctis uti primus testis, 
hoc addendo : hogy az egri vitézek in anno 1636. esztendő 
tájban Senyéről harminckét szám tehénféle barmát hajtottak 
el; Barius Ferenc uram juhait is akkor hajtották el Sócá-
ról. Az Csehi malomtól meghódolt in anno 1641. Egerben la-
lakozó Olaj Béknek annuatim cum flor, 12. 

Ittem in anno 1641. az ő Felsége nunciusa Izdenci uram 
mikor oda be volt az Portán, az üdő alatt Csehiből vitték el 
az egri vitézek tiz emberét. 

3. testis. Egr. et Nobilis Laurentius Szabó, annorum cir-
citer 45, Castellanus Ordinarius Suae Mattis arcis inferioris 
Zendrőiensis, juratus et fassus est in hunc modum uti pri-
mus testis. 

4. testis. Andreas Szűcs, annor. circiter 39 , nobilis per-
sona Zendrőviae commorans, juratus et fassus est in hunc 
modum in omnibus punctis uti primus. Augeálván ezzel vallá-
sát , hogy akkori harcon, az melyen nemzetes Korláth Fe-
renc uramot elfogták, ö is akkor esett rabságra, és szabadu-
lásában fizetett hatszázhatvan forintot s egy puskát; de akkor 
magyar rabot öközülök harmincnégyet vittenek Egerben, ö 
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ugyan megolvasta őket; tizennyolcig vágtanak le berniek, 
azmint másoktól hallotta. 

5. testis. Andreas Szabó, nobilis, annor. circit. 31, Zen-
dröviae commorans, fide mediante idem fatetur uti primus ; ö 
az harcon is ott volt , Szendrő alól penig hat tehenet s egy 
ökrét hajtottak el az egri vitézek. 

6. testis. Laurentius Kalmár, annor. circit. 31 , nobilis 
persona Szendrőviae commorans, juratus et fassus est in hunc 
modum uti primus testis. Öregbíti azzal vallását, hogy ennek-
előtte hat esztendő tájban éjszakának idején az egri török vi-
tézek az szendrei mezőben öreájok ütvén, őtet negyedma-
gával akkor elvitték s egyet közülök levágtanak, és tizen-
négy lovat vittenek el az végház alól. 

7. testis. Egr. Dnus Franciscus Czikó de Szelefamos, 
annor. circit. 50, Zendrőviae commorans, juratus et fassus es 
in hunc modum uti primus testis. 

8. testis. Martinus Berezeli, annor. circit. 33. nobilis , e. 
teloniator Spectab. ac Magfci Dni Dni Gasparis Zuniogh de 
Budetin, Zendrőiensis, juratus et fassus est in hunc modum uti 
primus, ezt hozzá tevén*, hogy ennekelőtte három esztendő 
tájban az egri vitézek három ökrét elhajtották és egy ifiu le-
gény szolgáját levágták az végház alatt. 

9. testis. Egr. Dnus Joannes Dohány, annor. circit. 36t 
Zendrőviae commorans, fide mediante sic fatetur uti primus 
testis, hoc addendo, hogy ennekelőtte 1638. esztendő tájban 
az gyandai erdő táján az egri vitézek az szendrei vitézeknek 
ütvén, kettőt közülök elvittenek és egyet levágtanak ; lovat 
is hármat vagy négyet vittenek el. 

10. testis. Michael Balogh, Zendrőiensis, annor. circit. 
32 , servitor et curator Grosi Dni Gasparis Thassi bonorum 
Besenyő-Ládiensium, juratus et fassus est in hunc modum uti 
primus testis , hoc addito : hogy ennekelőtte hat esztendő táj-
ban Abauj vármegyében Tomor táján az egri vitézek (miko-
ron szekerekkel mentenek volna Szikszó felé) reájok ütvén, 
őtet ötödmagával elvitték ; egy Miklós nevü öcscse mostan is 
oda vagyon Törökországban. Ugyanakkor kilenc lovaikot 
vittek el az török vitézek. 

11. testis. Joannes Nagy, Zendrőiensis, manceps Agri-
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ensis, annor. circit. 35, juratus et fassus est, hogy in anno 
1636. akkor, mikor az halmajiakat az Hernád mellett megrab-
lották az egri vitézek, tekintetes és nagyságos gróff Csáky 
István uram ő nagysága Meszesi Istvánt egynehány szendrei 
lovassal az Boldva mellett aláküldötte hír tudni; az törökök-
nek rablásokat eszekben vévén, több keresztyén vitézekkel 
együtt levén, az török vitézekben belékapván Csabánál, de 
az török vitézeknek sokasága miatt meggyözettetvén az ke-
resztyén vitézek, ő is harmadmagával esett rabságra szendrei-
ekkel. Ugyanazon harcon és együtt vágták le közülök ; most 
szabadult más emberséges ember hitlevelen ki Egerből. 

12. testis. Joannes Hadadi annor. circiter 45 , nobilis 
persona Szendröviae commorans, juratus et fassus est in hunc 
modum uti primus testis, azt hozzá tevén, hogy ennekelőtte 
három esztendő tájban az Oláh Gergely fia és Szegő Mihály 
öcscse menvén az Boldva mellett alá, az egri vitézek reájok 
ütvén , egyiket holt eleven sebben hatták, az másikat rabul 
elvitték, az mely ugyanazon rabságban megholt Egerben. 

In anno 1641. die 16. mensis Septembris in loco infrascripto. 
Possessio Meszes. 

1. testis. Juratus Judex ejusdem loci Emericus Veres, 
annor. circiter 40 , colonus Grosi Dni Francisci Korlát de Al-
só-Kalosa, fide mediante sic fatetur: hogy ennekelőtte 29 
esztendő tájban Bajza Tamás nevü pribék az egri vitézekkel 
az meszesi erdőn őközülök három embert vágott le; az kiket 
elkaptak, Isten az szendrei vitézek által megszabadította. 

Annakutána másodszor izben 1636. esztendő tájban 
ugyan az egri török vitézek kiütvén az megírt falura, akkor 
közülök asszonyembert, leányzót, férfiugyermekeket húszat 
vitt el; martoni asszonyembert egyet egy fiával, szendrei asz-
szonyt is egyet. Pénzen és Isten kegyelmességéből sarc nélkül 
meszesiek hatan szabadultanak meg, az tizennégye mostan is 
oda vagyon. Ezek azok: 

Lénárt Mártonnak egy fia. 
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Lénárt Péternek három fia s egy tizenkét esztendős 
leánya. 

Somosi Jánosnak egy öcscse. 
Csató Demjénnek felesége. 
Veres Mihálynak egy fia. 
Katona Györgynek egy fia. 
Pötő Mihálynak az felesége. 

- Diák Péternek egy leánygyermeke s egy fia. 
Veres Benedeknek két fiai. 
Lovat Nro 2. 
Ez veszedelem után másfél esztendővel kényszeríttette-

nek ugyan Eger várában lakó Suffikar Seliebi töröknek 40 
magyar forintban és- 26 itce vajban megsummálni és meg-
hódolni. 

2. testis. Leonardus Márton annor. circit. 40, colonus 
Grosi Dni Francisci Korlát de Alsó-Kalosa, fide mediante 
idem fatetur uti primus. 

3. testis. Petrus Leonardus annor. circit. 3 5 , colonus 
Grosi Dni Francisci Korlát de Alsó-Kalosa fide, mediante 
idem fatetur uti primus testis. 

4. testis Petrus Bot, annor. circit. 36 , colonus Grosi 
Dni Stephani Aszalay, fide mediante idem fatetur uti primus. 

5. testis. Benedictus Veres, annor. circit. 36, colonus 
Grosi Dni Francisci Korlát de Alsó-Kalosa, idem fatetur uti 
primus. 

6. testis. Petrus Egyed, annor. circit. 31, colonus Grosi 
Dni Francisci Korlát de Alsó-Kalosa, idem fatetur uti primus. 

7. testis. Michael Veres, aonor. circit. 22, colonus Grosi 
Dni Francisci Korlát de Alsó-Kalosa, idem fatetur uti pri-
mus testis. 

Possessio Rakaczcza Szend. 
i , 

1. testis. Juratus Judex ejusdem loci Georgius Bedecz, an-
nor. circiter 56, colonus Grosae ac Magcae DnaeCatharinae Lo-
rántfi de Serke, Spect. ac Magnifici quondam Dni Samuelis Alia 
relictae viduae, fide mediante sic fatetur: hogy látván sok ke-
resztyén felebarátoknak veszedelmeket az török vitézeknek 
sokszori excursiójok miatt, sokszor izben őreájok is rettegtető 
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leveleket, és szóval szám nélkül üzengetett Egerből az ki az ö 
falujokra számot tartott: mindazoktól rettegvén és az sok buj-
dosást elunván, kénytelenség alatt kellett Eger várában lakozó 
Saban Izpahiának és Muszi csausz nevií törököknek 24 forint-
ban és 20 icce vajban in anno 1639. megsummálni. 

2. testis. Petrus Farkas, annor. circiter 60, colonus Gro-
sae ac Mgniíicae Dnae Katharinae Lorántíi de Serke etc. ju-
ratus et fassus est in hunc modum uti primus testis. 

3. testis. Joannes Tóth, annor. circiter 45, colonus Grosi 
Dni Stephani Giczei de eadem, juratus et fassus est in hunc 
modum uti primus. 

Possessio Rakaczcza. 

1. testis. Judex juratus ejusdem loci Jacobus Király, an-
nor. circiter 65, colonus Grosi Dni Michaelis Bay , fide medi-
ante fassus est in hunc modum: Látván sok faluknak az tö-
rök vitézek miatt pusztúlt állapotjokat és felebarátjoknak ke-
serves rabságszenvedéseket, őreájok is az egri török vité-
zeknek sokszor izben mind üzengetéseket s mind penig ret-
tentő nekiek küldött sok rendbeli leveleket, és megfáradván 
télen, nyáron, hegyekben, völgyekben, sevatag erdőkben 
bujdosásban feleségestül gyermekestül: ugy kényszeríttettenek 
Egerben lakó Mamhut Izpahia nevü töröknek in flor. 25 és 
20 itce vajban in anno 1638. megsummálni és meghódolni. 

2. testis. Gregorius Ördögh, annor. circiter 40, colonus 
jam dicti Dni Michaelis Bay, juratus et fassus est in liunc 
modum uti primus. 

Possessio Viszló. 

1. testis. Joannes Stephan, annor. circiter 42 , ibidem 
commorans, colonus Spect. ac Magnifici Dni Nicolai Keglje-
vith etc. juratus et fassus est in hunc modum: Mivel látván az 
következendő veszedelmet reájok jőni, az több falukat is 
mind alól, felyül és szélről meghódolni, s az sok esztendőtől 
fogván való bujdosásban elfáradni, kénytelenség alatt kellett 
Eger várában lakó Eszter Tiha nevü töröknek in flor. 21 és 
21 itce vajban in anno 1641. megsummálni, hogy veszede-
lemben ne jussanak. 

i 
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2. testis. Mathias Szakall, annor. 34, libertinus Grosi 
Dni Georgii Kátay, fide mediante sic fatetur uti primus. 

Possessio Debrete. 

1. testis. Joannes Mihali, annor. circiter 35 , jur. judex 
ejusdem loci, colonus Grosi Dni Sigismundi Semsei, fide me-
diante sic fatetur: hogy az nagy rettegést, bujdosást megun-
ván , s látván hogy ugyan veszedelem követi mindazoknak is 
végét, nagy kénytelenség alatt kény szeri ttettenek ez jelenvaló 
1641. esztendőben az egri töröknek, iffiú Deli Musztafának 
19 forintban és 8 itce vajban megsummálni és meghódolni. 

2. testis, Gregorius Kelemen, annor. circiter 60, colonus 
Spect. ac Magfici Dni Nicolai Kegljevith etc. fide mediante 
idem fatetur uti primus. 

3. testis. Andreas Orosz, annor. circiter. 22, colonus 
Grosi Dni Francisci Kátay, fide mediante sic fatetur uti pri-
mus testis. 

Possessio Szent-Jakab. 

1. testis. Juratus judex ejusdem loci Stephanus Pongrácz 
annor. circiter 25, colonus Dni Francisci Kátay, fide mediante 
sic fatetur: Gadnának és Újlaknak megrablásától fogván vol-
tanak ök is nagy félelem- és rettegésben, de kiválképen meg-
iszonyodván közel való faluknak pogány kézben való esések-
től, megfáradtak télennyáron imitt amott való sok bujdosások 
miatt; hogy az derekasb veszedelmet elkerülhessék, ugy kény-
szeríttettenekEger várában lakó Húszain Izpahia nevü töröknek 
38 forintban és 10 itce vajban in anno 1641 megsummálni 
és meghódolni. 

Ittem in anno 1641. die 16. mensis Septembr. rablotta 
meg Sarnót, Torna vármegyében lévő falut, az egri török, 
egy nemes embert megöltenek, öt leányzót gyermeket elvitte-
nek, de Isten kegyelmességéből az szendrei vitézek utánok 
menvén, az övét megszabadították, az egyiket ugyan elvitték. 

2. testis. Stephanus Kelemen, annor. circiter 35, colo-
nus Spect. ac Mgfici Dni Nicolai Keglievith etc, fide m edi-
ante sic fatetur uti primus. 
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3. testis. Stephanus Pongráez minor, annor. circiter 23, 
colonus Grosi Dni Georgii Kátay de Czege-Iváta, fide medi-
ante sic fatetur uti primus. 

4. testis. Michael Ambrus Nagy, annor. circiter 45, co-
lonus dicti Dni Georg. Kátay, jur. et fassus est uti primus 
testis. 

Possessio Martoni. 

1. testis. Judex juratus ejusdem loci Georgius Tott, an-
nor. circiter 40, colonus Grosi Dni Stephani Horváth de Mla-
dosavith, fide mediante sic fatetur: hogy sok üdőtől fogván 
való rettegést bujdosást elunták, mivel nappal sokféle inség, 
éjszaka penig az bujdosás fárasztotta őket , s látván sok ke-
resztyéneknek veszedelmeket az pogányság miatt, nem lett 
őnekiek is fejeket hová hajtani, hanem az jelenvaló 1641. esz-
tendő pünkösd üdnepe napja tájában úgy kellett magok ótal-
mában Eger várában lakó Durat Izpahia töröknek 23 forint-
ban és 14 icce vajban meghódolniok. 

2. testis. Georgius Kulcsár, annor. circiter 33, colonus 
Grosae ac Magficae Dnae Catharinae Lorántfi de Serke 
etc. fide mediante sic fatetur uti primus testis. 

3. testis. Stephanus Lovász, annor. circiter 31, colonus 
Grosi Dni Steph. Horváth de Mladosavith, fide mediante sic 
fatetur uti primus. 

Possessio Szalunna. 

1. testis. Juratus judex ejusdem loci Thomas Bene , an-
nor. circiter 40, colonus Grosi Dni Sigismundi Feirvári, fide 
mediante sic fatetur: Mivel sok esztendőtől fogván való rette-
gést , télen nyáron, éjjeli nappali bujdosást megunván, az egri 
törököknek is sokszori fenyegetésit hallván, rettegtető le-
veleit látván, s tudván azt, hogy mind az sok lappangások 
után is veszedelemben jutnak, mint sók keresztyén helyek 
(övelek határos Meszes nevü falusiak is azmint romlottanak, 
az veszedelem után is ugyan meghódoltanak, ők is hogy arra 
ne jussanak) : úgy kényszeríttettenek in anno 1640. Egerben 
lakozó Olay béknek 100 magyar forintban és 50 itce vajban 
megsummálni és meghódolni. 
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1. testis. Georgius Sebő, annor. circiter 60, colonus 
Grosi Dni Francisci Barakoni, fide mediante sic fatetur uti 
primus testis. 

3. testis. Joannes Dombó, annor. circiter 50, colonus 
Grosi Dni Francisci Barakoni, juratus et fassus est in liunc 
modum uti primus. 

4. testis. Joannes Kovács, annor. circiter. 4 0 , colonus 
Grosi Dni Nicolai Szödéni,juratus et fassus est in hunc mo-
dum uti primus testis. 

In anno 1641. die 16. mensis Septembr. lőtt a zsarnai 
rablás Torna vármegyében az egri vitézek által, kit várme-
gyéül recognoscálonk. 

In anno 1641. die 11. mensis Novembr. az nemes Bor-
sod vármegyének Szendrőben celebráltatott Generalis Congre-
gatiojából committáltatván, én Boda György, azon nemes 
vármegyének egyik hites szolgabirája, mellettem eskütt Ab-
rámi István úr. peragáltam ezt az inquisitiót az ide alább meg-
irt Deeoutromnak continentiája szerént az mint következik. 

De eo utmm: 

1. Circiter harmincnégy esztendőtől fogván, az sitva-
toroki végezéstől nevezet szerént micsoda falukat hódoltattak 
az törökök bé, és azokat micsoda rablással, égetéssel, embe-
rek és barmok elvitelivel ? 

2. Mindazoknak az faluknak mennyi készpénze és min-
denféle élése, haszna és jövedelmek vagyon az töröknek való 
szolgálattal együtt ? 

3. Az minemű faluk az zsitva-toroki végezésnek erejével 
az kiknek hódolniok kellett, de kiválképen ab anno 1615. 
mivel verték fel adajokat ? 
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Possessio Szuhogy. 

1. testis. Szuhogyon lakozó Keniz István, annor. circi-
ter 76, nemzetes More István uram jobbágya, megesküdt és 
hiti után az punctomokra így vall. Eger vétele után mind-
járt kényszerítették Szuhogyot Egerben behódolni, minthogy 
Filekben hódoltak azelőtt. Az mely töröknek behódoltak Eger-
ben akkor , .nevezték Vész Buliok basának; elsőben 4 kila 
búzában summáltanak meg vele; az az summálás tartott két 
vagy három esztendeig. Ugyanazon török annakutána auge-
álta az falu adaját 10 magyar forintra, mely summálás és 
adózás mindaddig fen tartott, meddig annak az töröknek biro-
dalmában volt az falu. Vész Buliok basáról szállott az falu Ju-
szap Csavusz nevü törökre; ez a Juszap Csavusz ugyanazon 
falunak adaját öregbítette és felverte 25 magyar forintra s 24 
itce vajra; ebben az summálásban alkalmas ideig megtar-
totta őket, hanem 1636. esztendő tájban ujabban 38 magyar 
forintra és 34 itce vajra, 16 szekér fára verte fel adajokat, az 
mely 16 szekér fa legalább teszen Egerben 16 forintot. Csá-
szár ajándékja egy j u h , egy kila liszt s egy kila zab, azon 
kivül nyolc kila buza. 

2. testis. Szuhogyon lakozó Kostyán Sebestyén, annor. 
circiter 75, More István uram jobbágya és azon falunak bí-
rója, hiti után az szerént vall az punctomokra, mint az első 
tanú vallott. 

3. testis. Szuhogyon lakozó Lukács János, annor. cir-
citer 35, More István uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az szerént vall az punctomokra, mint az első tanú vallott. 

Possessio Diviny. 

1. testis. Divinyben lakozó Somodi Thamás, annor. cir-
citer 75, Divinyi Pál uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra azt vallja. Eger vétele után elsőben Egerben 
Mamhut Csavusznak summáltanak meg 15 magyar forintban, 
10 kila búzában, 10 kila zabban, 10 itce vajban, 10 szekér 
szénában; ez a summálás rajtok tartott vagy hat esztendeig; an-
nakutána ugyanazon török augeálta adajokat 20 magyar frtra, 
20 kila búzára, 20 kila zabra, 20 szekér szénára, 20 itce vajra. 

Tört. Tár. VI. Köt. 8 
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Ismét ugyanazon török úr hat vagy hét esztendő múlva au-
geálta azon falunak adaját 32 magyar forintra, 32 kila bú-
zára , 32 kila zabra , 32 szekér szénára, mely summálásban 
azon török mind holtáig tartotta meg őket. Annakutána ugyan-
azon falu 1620 esztendő tájban került Egerben lakó Beser 
aga török birodalmában; ez a Beser aga az falu adaját és 
summáját ismét augeálta 40 magyar forintra, 40 kila búzára, 
40 kila zabra , 40 szekér szénára és 48 itce vajra. Ebben az 
summálás (így) azon török tartotta meg az falut 17 vagy 
18 esztendeig; ugyanazon török az szénát 50 szekér szénára 
verte fel , egyéb summában megtartotta, mely 50 szekér 
széna miatt elfutottanak s az falut pusztán hatták. Ismét azon 
török az falut adta az iíju Húszain agának , az mely törökkel 
ujóbban summáitanak meg 20 magyar forintban, az 50 sze-
kér szénáért 16 forintban, de búzá t , zabot , vajat az eléb-
beni mód szerént; ebben az summálásban is tartotta meg őket 
csak egy esztendeig, második esztendőben buza árával, széna 
árával, egyéb szolgálatnak jutalmával együtt fizettenek 90 
magyar forintot, az zabot az elébbeni módszerént beadták, 
va ja t , mézet 30 itcét; ebben öt esztendeig tartotta meg 
őket. In anno 1641. ugyanazon török úr verte fel adajokat 
125 magyar forintra, 37 itce v a j r a , - 3 0 kila zabra. Az fa-
lunak most is ebben vagyon adaja. Az császár adaja azon kí-
vül vagyon. 

2. testis. Divinyben lakozó Szabó Mihály, annor. circi-
ter 25, Divinyi Pál uram jobbágya , azon falunak hites birója, 
hiti után val l ja : az régi török urak mint summáltatták az fa-
lut és hogy abban semmit nem tud. De Beser aga és Húszain 
aga miképen, mint és hogy öregbítették és felverték az falu 
ada já t , az szerént mondja és vallja, mint az előtte való tanú 
vallotta. 

Possessio Nyarad. 

1. testis. Nyárádon lakozó Kókai Balázs, annor. circiter 
7 0 , nemzetes More István uram jobbágya, m e g e s k ü d t és hiti 
után az punctomokra így vall : Nyárádon hogy lakik, 11 esz-
tendeje , Nyárádra ment lakni 1630. esztendő tájban, akkor 
az falunak adaja 16 forint volt, 10 kila buza , 10 kila zab, 
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vaj 20 itce ; hárman birják az falut: Memhet Csavusz , Kara 
Amhat és Mamhut Izpahia. Az elébbeni adajokat egy holna-
pig való fühordással verte fel , az mely fühordást magok ké-
nyek szerént 20 magyar forintért magokra nem vennének. 

2. testis. Nyárádon lakozó Boros Márton, annor. circit. 
70; More István uram jobbágya, megesküdt és hiti után bi-
zonyosan vallja : hogy Bocskay fejedelem az Zsitva-Toroknál 
frigyet szerzett az törökkel, akkor Nyárádnak az adaja 6 ma-
gyar forint volt, 6 itce va j , semmi egyéb ennél nem volt. 
Fileki Olaj bék az török urok; egyszer is másszor is az sze-
rént öregbítették az falunak adaját, az mint az előtte való 
tanú megvallotta. 

Possessio Kelecsény. 

1. testis. Kelecsényben lakozó Andó István, annorum 
circiter 50, nemzetes Alsó-Kalosai Korlát Ferenc uram job-
bágya , megesküdt és hiti után az punctomokra így vall. Az 
mire ő emlékezik, elsőben adóztanak Egerben Rezmán agá-
nak 20 magyar forintot, 15 szekér szénát, 25 kila búzát, 25 
kila zabot, 15 itce vajat ; az mikor bekaphatta őket, hol 
harmad napig, hol negyed napig hordatott vélek fát. 1620. 
esztendő tájban ugyanazon falu került Balogh Czefer Izpahia 
török birodalmában, mely török úr egyszer is másszor is 
egész 41 esztendeig, addig verte fel adajokat, hogy széna 
árával együtt adóznak nekie 120 magyar forintot, 30 kila 
búzát, 30 kila zabot, 60 itce méz, vaj ; ezen kivül szekérrel 
hol egy hétig, hol több ideig elszolgáltatja őket, az mely 
szolgálatot kények szerént fel nem vennének 50 magyar fo-
rintért. Egy vágótehenet és egy dézsa túrót is veszen rajtok, 
mely vágótehenért és túróért örömest megadnának 13 forintot, 
de pénzül fel nem veszi. 

2. testis. Kelecsénben lakozó Béricz János, annor. circit. 
36, Korlát Ferenc uram jobbágya, megesküdt és hiti után az 
szerént vall , mint az első tanú vallott. 

3. testis. Kelecsénben lakozó Nagy Matthias, annor. cir-
citer 25 , Korlát Ferenc uram jobbágya s azon helynek hites 
birója, hiti után vallja: ő is , az mire emlékezik, az szerént 
vall, mint az első tanú vallott. 

8 * 
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Possessio Ruda-Bánya. 

1. testis. Ruda-Bányán lakozó Azzu András, annor. cir-
citer 55, nemzetes Roskoványi László uram jobbágya, török 
biró, megesküdt és liiti után az punctomokra így vall. Ruda-
Bánya császár számára való hely, s az adaját az Emenghek 
percipiálják. 1614. és 15. esztendő tájban1 adaja volt annak 
az helynek 35 magyar forint, buza 12 kila. Annakutána Haczi 
Juszap nevü Emengh idejében öregbült az helynek adaja 60 
forintra és 200 sínvasra, melynek az ára tészen 20 magyar 
forintot; azzal ismét ment 80 forintra, az 200 sínvas árával. 
In anno 1641. esztendöbeli Emengh ismét az adót verte fel 
90 magyar forintra, 200 vasat is praestálják. Szekérbér volt 
ennekelőtte 5 forint, az kit Budára kellett fogadniok, mostan 
immár 9 forintra verte fel. 

2. testis. Ruda-Bányán lakozó Gödön György, annor. 
circit. 36, Roskoványi uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
úgy vall, mint az első tanú vallott. 

3. testis. Ruda-Bányán lakozó Szakái Bálás, annor. cir-
citer 60, Roskoványi uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az szerént vall , mint az előtte való tanú vallott. 

Possessio Dubicsány. 

1. testis. Dubicsányban lakozó Magics Albert, annor. 
circiter 40, Göcze István uram jobbágya, megesküdt és az 
punctomokra így vall. Vagyon 12 esztendeje, hogy Húszain 
Izpahiának, az falu török urának adóztanak 12 magyar fo-
rintot , azon kivül ugarlásra, forgatásra, vetni szántásra egy 
ekét szántani küldettek, 14 itce vajat, mézet, 12 szekér fát, 
azon kivül 14 szekér szénát. Udővel annakutána Gemlj agának 
birodalmában estek; az az falu adaját felverte 50 magyar fo-
rintra , egy rókabőrt is adtanak melléje minden esztendőben ; 
ismét azon falu esett Musztafa Izpahia török birodalmában. 
Ezzel az törökkel summáltanak meg 15 magyar forintban, 
24 szekér szénában, 24 kila búzában, 24 kila árpában , 14 
itce vajban , 12 szekér fában. Ebben az summában tartotta 
meg őket 34 esztendő tájig, annakutána is mind ez ideig az 
pénzbeli summában és vajban megtartotta, hanem szénát 32 
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szekérrel kell vinniek, az fahordásnak semmi száma nincsen, 
hanem szünetlen az rajtok, az mely fahordást fel nem venné-
nek magok kényén 20 forintért; 25 kila búzát, árpát 35 kilát 
kell adniok, azon kívül császár munkájáért veszen raj tok, az 
kivel nem tartoznának, 16 forintot. In anno 1641. igértenek 
az török úrnak accidentiával együtt 100 magyar forintot, de 
nem veszi fel tőlök. 

2. testis. Dubicsányban lakozó Jakab András, annor. 
circiter 35, Fuló Miklósné asszonyom jobbágya, megesküdt 
és hiti után az szerint vall mint az első tanú vallott. 

Possessio Galgócz. 

1. testis. Galgócon lakozó Szilvás Mihály, annor. cir-
citer 60, az nemes egri káptalan jobbágya, megesküdt és hiti 
után így vall az punctomokra. Elsőben Egerben summáltanak 
meg Amhat Izpahiának 20 magyar forintban, mézben, vajban 
30 itcében ; ezt az adót három esztendő múlva ugyanazon tö-
rök felverte 25 forintra; annakutána Bocskay fejedelem ide-
jében ugyanazon török 40 magyar forintra, 30 sajtra verte. 
Annakutána ismég Hatvanban Sevan Izpahia török birodal-
mában esett az falu; ezen Sevan Izpahia egyszer is másszor 
is mind ez ideig 90 magyar forintra verte azon falu adaját és 
56 itce vajra. 

2. testis. Galgócon lakozó Jakab János, annor. circiter 
62, az nemes egri káptalan jobbágya, megesküdt és hiti után 
az szerént vall, mint az első tanú vallott. 

Possessio Besenyö-Lád. 

1. testis. Ládon lakozó Jánosi Sebestyén, annor. circit. 
45, nobilis persona , hiti után így vall az punctomokra, hogy 
emlékezik reá, hogy annak az helynek 12 forint volt az adaja, 
9 forint is volt, buza és árpa 40 szapu, szőllőadó 10 forint, 
vajat, mézet hol 8 itce, hol 9 itce volt, hol 12 szekér fa, hol 13 
szekér fát veszen rajtok; minthogy tudja az falu török ura, 
Juszap Csavusz Izpahia, hogy olyan pusztúlt állapottal vad-
nak , feljebb annál nem zaklatta eddig; az török miatt béké-
vel megmaradhattak eddig. 
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2. testis. Ládon lakozó Veres István, annor. circit. 40, 
nemzetes Thassy Gáspár uram jobbágya, megesküdt és hiti 
után úgy vall, mint az első tanu. 

Possessio Borsod. 

1. testis. Borsodon lakozó Barancs J akab , annor. cir-
citer 60, Barna János uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra így vall. Egerben 1618. esztendő tájban az 
falu török urával, Mamhut Izpahiával ő summáit meg 32 ma-
gyar forintban, 10 kila búzában, 50 itce mézben, vajban; 
négy esztendő múlva ismét annak az fia, Mamhut török, egy-
szer is mássz or is addig verte az falu adaját , hogy most im-
már 63 magyar forintot tartoznak adózni, va ja t , mézet az 
elébbeni mód szerént adnak; császár adaja 8 kila buza, szol-
noki szekérbér 4 forint 50 pénz. 

2. testis. Borsodon lakozó László Péter , annor. circiter 
62, Szentpéteri János Deák uram jobbágya, megesküdt és 
hiti után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

3. Borsodon lakozó Oláh Pá l , annor. circiter 40, Has-
ter János uram jobbágya, megesküdt és hiti után az szerént 
vall, mint az első tanu. 

Possessio Lád-Besenyö. 

1. testis. Besenyőben lakozó Kovács András, annor. circ. 
80 , Bory György uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra így vall: hogy 1606. és 7. esztendő tájban 
Egerben Kurta agának adóztanak 25 magyar forintot, vajat 
5 vagy 6 itcét; ez adózásban tartatott az falu 5 vagy 6 esz-
tendeig, annakutána az falu Pataj Duli basának birodalmá-
ban esett; az a török augeálta adajokat 60 magyar forinttá, 
szénapénzben alkudtak meg 20 forintban, 10 kila búzában, és 
30 itce vajban. In anno 1630. ismét ugyanazon falu akadott 
Hevesi Beczer török birodalmában, mely török úr azutától 
fogván mind ez ideig az falunak adaját úgy felverte, hogy 
mostan immár másfélszáz magyar forintot adóznak az török-
nek , azon kivül egy cseber vajat, 14 kila búzát és 8 sajtot; 
szekérrel és gyalogszerbeli szolgálatjok megteszen 20 ma-
gyar forintot. 
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2. testis. Besenyőben lakozó Balogh György, annorum 
circiter 50, Putnoky Mihály uram jobbágya, megesküdt és hiti 
után az szerént vall, mint az első tanu. 

3. testis. Besenyőben lakozó Filep Márton, annorum 
circiter 30, Korlát Ferenc uram jobbágya, az helynek hites 
birója, hiti után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Hangács. 
1. testis. Hangácson lakozó Molnár András, annor. cir-

citer 60, Becz György uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra így vall. Egerben lakozó Musza aga nevü 
töröknek elsőben adóztanak 17 magyar forintot, 6 itce vajat ; 
esztendő múlva adóztanak 18 forintot, 18 itce vajat ; esz-
tendő eltelvén abban az adózásban, harmadik esztendőben 
azon török öregbítette az falu adaját 30 magyar forintra , 30 
itce vajra , mézre. 1606. és 7. esztendő tá jban, Bocskay feje-
delem idejében ugyanazon török verte fel adajokat 60 ma-
gyar forintra, vajra, mézre 60 itcére; 1615. esztendőtől fog-
ván mindez ideig egyszer is másszor is Húszain Izpahia az 
falu pénzbeli adaját verte fel 105 forintra, azon kívül tartoz-
nak adni egy vágótehenet, az tehénért akár 12 forintot, egy 
dézsa túrót, akár 4 forintot, 4 tábla szappant, avagy 4 forin-
tot , két kő sót, akár egy forintot, 60 kila búzát és tavaszit, 
32 szekér fát , az mely fa legalább megérhet Egerben 32 fo-
rintot. Mód nélkül való bírságot egyszer is másszor is az kit 
vett raj tok, legalább megteszen 50 magyar forintot. 

2. testis. Hangácson lakozó Molnár György, annor. cir. 
50, Becz György uram jobbágya, megesküdt és hiti után az 
szerént vall, mint az első tanu vallott. 

3. testis. Hangácson lakozó Demjén János , annor. cir-
citer 28, nemzetes Lenkey György uram jobbágya és azon 
helynek hites birója, hiti után vallja: ab anno 1615. az sze-
rént említi az falu adajának felverését, mint az előtte való tanu. 

Possessio Ziliz. 

1. testis. Zilizen lakozó Korlát András, annor. circiter 
60 , Görgei Jób uram jobbágya, megesküdt és hiti után az 
punctomokra így vall. 1606. és 7. esztendő tájban Egerben 
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lakozó Birini Musztafa agának, az falu török urának, adóz-
tanak 6 magyar forintot, mézet, vajat ajándékban valami ke-
veset ; esztendő múlva ugyanazon török 12 forintra verte fel? 
harmadik esztendőben 32 forintra; ebben azon török éltéig 
megtartotta az falut. Annakutána császár számára bírták, most 
is az számára bírják, azutától fogván az Emenghek egyszer is 
másszor is mind ez ideig az falu adaját öregbítették és felverték 
90 magyar forintra, 100 sínvasra, az mely teszen 12forintot, 
szolnoki szekérbérben annuatim fizettenek 13 forintot, azon-
kívül egy rókabőrt avagy másfél forintot, 16 kila búzát; szent 
György ajándékjában fizettenek 16 forintot, méz , vaj 4 itce ; 
valamikor az nemes vármegyék portapénzt szednek, ők is 
megveszik. In anno 1640. 4 gréci tallért fizettek, 4 kila 
árpát, búzát. 

2. testis. Zilizen lakozó Kollát János, annor. circit. 45, 
Görgei Jób uram jobbágya, megesküdt és hiti után az szerént 
vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Kazci. 
1. testis. Kazán lakozó Bukó Pá l , annor. circiter 75> 

nemzetes Bárius Ferenc uram jobbágya, megesküdt és hiti 
után az punctomokra így vall. Egernek megvétele után elsőben 
Juszap aga nevü töröknek adóztanak 250 magyar forintot, 
két tonna mézet, és 40 itce vajat; annakelőtte, hogy Budára 
Pestre bírták az falut, oda is annyiszerént adóztanak; 5 
vagy 6 esztendő múlva ugyanazon falu akadott Oszmán aga 
török birodalmában, mely török úr azon summát öregbítette 
velek 50 szekér szénával, azon felyül búza, árpa, köles alá 
való szántással és azoknak feltakarásával, behordásával, el" 
nyomtatásával, minden módon elkészítésével. 1635. esztendő 
tájban került ismét az falu Ibrahim basa birodalmában, az 
mely basának idejében egy computusban és summában széna 
árával és felyül megírt szolgálatnak pénzbeli jutalmával együtt 
summáltanak meg 500 magyar forintban; de nem 500, ha-
nem 600 forintot veszen rajtok. Szolnoki szekérbérben fizet-
nek annuatim 16 forintot. Ezen kivül valamikor az portákat 
megróják az nemes vármegyék , az török is mindenkor meg-
rója őket. Anno 1640. fizettenek portapénzt 12 gréci tallért. 
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És valamikor az particularis expeditiót praestálják, azoknak 
lovainak szénát, abrakot praestáltatnak az szegénységgel: ök 
is annyi szekér szénát , annyi köböl abrakot praestáltatnak 
Egerben, az mely sarcoltatás soha azelőtt nem volt rajtok, 
hanem in anno 1638. kezdették zaklatni őket azfélp dologért. 
Ezen kivül vég abákat, patyolatokat reájok vet, árát szab-
ván, minél különben nem adják, azon el nem adhatták, ha-
nem esztendeig hevert ra j tok, azért bitang pénzt fizettetett 
velek 13 magyar forintot. 

2. testis. Kazán lakozó Csuka Imre, annor. circit. 75, 
nobilis persona , megesküdt és hiti után az szerént vall, mint 
az első tanu vallott. 

3. testis. Kazán lakozó Kovács Tamás, annor. circiter 
50, Hatvany András uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az szerént vall, mint az első tanu. 

Possessio Jakfalva. 
1. testis. Jákfalvában lakozó Puter Gergely, annor. cir-

citer 35, Divinyi Pál uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra azt vallja. Elsőben Egerben Fileki Amhát 
agának adóztanak 15 magyar forintot, egy kila diót, egy kila 
aszú gyümölcsöt és 10 itce vajat; annakutána sok üdővel 
azon faluakadott Durat Izpahia török birodalmában, mely török 
az üdőtől fogván egyszer is másszor is az falu adaját felverte bi-
tang pénzzel együtt 70 magyar forintra; porta után (mint ide 
feljebb is vagyon) 3 kila búzát, 3 kila árpát adtak, vajat, mézet 
28 itcét, két kő sót, egy hordó bort , egy dézsa túrót, akár 
4 forintot, szolnoki szekérbért 9 forintot. Ezen kivül basa 
ajándékja, császár adaja, vajda ajándékja mennit teszen, Is-
ten tudná azt megmondani. Szőllőkapálásra ennekelőtte négy 
esztendővel kényszerítette őket, mely munkát fel nem venné-
nek kények szer ént 6 forintért. 

2. testis. Jákfalvában lakozó Bencsik Mihály, annor. 
circiter 25, Gőcze István uram j obbágya, megesküdt és hiti 
után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessiones Felső et Alsó Telekes. 
1. testis. Felső-Telekesen lakozó Dobi István, annor. 

circiter 45 , Giczei András uram jobbágya, megesküdt és hiti 
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után azt vallja. Az két falunak egy török ura volt eleitől fog-
ván ; hogy Egerben meghódoltanak, Demér agának egy kö 
sót, két pint mézet, vajat, valami kevés ajándékot is vittenek, 
ezeknél egyebet semmit nem adtanak ; ebben két esztendőnél 
több ideig meg nem tartotta őket, hanem hamar, midőn Bocs-
kay fejedelem támadott, attól fogván egyszer is másszor is 
feljebb-feljebb verte adajokat. 1630. esztendő tájban Demér 
agáné az két falunak az summáját felverte 27 magyar forintra 
és 20 itce mézre, vajra. Császár adajában 8 forintot adnak, 
egy pint vajat, mézet. 

2. testis. Alsó-Telekesen lakozó Vargha István, annor. 
circiter 40 , Tar Gáspár uram jobbágya, megesküdt és hiti 
után az szerént vall, mint az első tanu, excepto: az első sum-
málást nem tudja. 

3. testis. Alsó-Telekesen lakozó Mazó János, annor. 
circiter 40 , Tar Gáspár uram jobbágya, megesküdt és hiti 
után az szerént vall, mint az első tanu. 

Possessio Vámos. 

1. testis. Vámoson lakozó Beke György, annor. circit. 
;60, Kátay György uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra így vall: hogy az mint ő emlékszik, ennek-
előtte 20 esztendő tájban tudja, hogy az falu török urának, 
Egerben lakozó Tuni Musztafának, adóban fizettenek 60 ma-
gyar forintot, 25 itce vajat , búzát egy kilát, borsót egy kilát, 
egy kila diót. 10 és 12 esztendő eltelvén, 1633. esztendő táj-
ban Tuni Musztafának az fiai, Tuni Húszain aga és az öcs-
cse egyszer is másszor is mind ez ideig öregbítették és felver-
ték az falu adaját 120 forintra, 100 kila búzára, 100 itce 
mézre, vajra , 60 szekér szénára, 25 szekér fá ra , az ki megér 
Egerben 25 forintot; egy vágótehenet is adnak, porta után 
pénzt (mint ide feljebb emlékezet vagyon) 7 ezüst tallért ad-
tak, melyet csak 40. és 41. esztendőben kezdett megvenni raj-
tok , egy hordó bort. Császár adaját 24 kila buza, vagy 15 fo-
rintot tartoznak adni az búzáért. 

2. testis. Vámoson lakozó Finta András, annor. circit. 
60 , nobilis persona, hiti után az szerént vall, mint az első 
tanu vallott. 
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3. testis. Vámoson lakozó Nyirő István, annor. circiter 
55,Somody Zsigmond uram jobbágya, hiti után az szerént 
vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Pálfalva. 

1. testis. Pálfalván lakozó Vidó András, annor. circiter 
60, az tekéntetes és nagyságos Kegljevith Miklós uram ő nsga 
jobbágya, megesküdt és hiti után az punctomokra így vall. 
Egerben az falu török urának Ibrehim agának adóztanak el-
sőben 8 magyar forintot, 10 itce vajat. Annakutána egyszer 
is másszor is azon falu adaját 40 forintra verte Izmael aga, 
Ibrehim agának az fia, 20 itce mézre, vajra. In anno 
1635. az falut pusztán hagyták és ez óráig is pusztán áll, ha-
nem imitt-amott laknak falukon városokon, az hol helye-
ket találhattak. 

Possessio Szirák. 

1. testis. Szirákon lakozó Pálfi Gergely , annor. circiter 
60 , cancellarius uram ő nsga jobbágya, megesküdt és hiti 
után az punctomokra így vall. Ennek előtte 43 esztendő táj-
ban Egerben egy vég karasia posztóban summáltanak be ak-
kori basa szabójának, egy kila kásában. Annakutána két esz-
tendő múlva Amhat vajda török úr birodalmában esett az falu ; 
egyszer is másszor is az falu adaját és summáját 50 magyar 
forintra, 16 szekér szénára, avagy 16 forintot tartoznak az 
szénáért adni. Ebben az summálásban maradhattak meg 6 
vagy 7 esztendeig. 1626. esztendő tájban ugyanazon falu ke-
rült az basa birodalmában, az mely basa az elébbeni adót fel-
verte 60 magyar forintra, 15 kila búzára, 15 kila zabra, vajra, 
mézre 48 itcére; császár adaja 20 kila buza, ezenkívül holmi 
bitang pénzt minden esztendőben fizetnek hol 8 forintot, hol 9 
forintot, hol 13 forintot, melyet mint hatalmas teheti teszi, mert 
semmi vétkek reá nincsen, az miért kellene fizetniek ; az mi-
kor az adajokat beviszik is , megtizedlik, minden tíz pénz-
nek egyikét elveszik, oztán az megsummált adót beveszik, 
az tizedlésben az mi hía esik, ujobban velek lefizettetik, ki 
miatt az falut pusztán kell hadniok. 
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2. testis. Szirákon lakozó Kovács András, annor. circi-
ter 30 , cancellarius uram ő nsga jobbágya, megesküdt és 
hiti után az szerént vall , mint az első tanu. 

3. testis. Szirákon lakozó Ferenc Mihály, annorum 40, 
megesküdt és hiti után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Nyomár. 

1. testis. Nyomáron lakozó Csebi Péter, annor. circiter 
40 , Bárius Ferenc uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
így vall. 1610. esztendő tájban, Nyomárt hogy másodszor meg-
szállották , akkori török úrral Muljko Musztafával summálta-
nak be lOmagyar forintban, 10 itce mézben, vajban; csá-
szár adaja 5 kila buza, egy pint vaj , egy bárány. Ebben az 
summálásban tartotta meg őket két esztendeig, annakutána 
ugyanazon török felverte summájokat 25 forintra, 25 itce méz-
re ; egy vágótehént is adnak, az ki azelőtt nem volt. Annak-
utána költ az a falu Musztafa Murát török birodalmában; az 
40 forintra verte fel adajokat, 25 itce mézet, vajat adnak. 
Császár adaja 30 forint 50 pénz, 6 kila buza , ezenkívül még 
vaj egy pint, egy bárány, 18 sín vas. 

2. testis. Nyomáron lakozó Fancsi J a k a b , annor. circi-
ter 40 , Bárius Ferenc uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az szerént vall , mint az első tanu vallott. 

Possessio Kurittyán. 

1. testis. Kurittyánban lakozó Molnár Péter , annor. cir-
citer 75 , Szunyogh Gáspár uram ő nsga jobbágya, meges-
küdt és az punctomokra így vall. Elsőben Egerben mikor bé-
summáltanak, azon falu török urának Sziladi Demeternek 
adtanak 4 magyar forintot, vajat, mézet 4 iccét; esztendő 
múlva az falu Kovácz Czefer török birodalmában esett, azzal 
az törökkel 12 magyar forintban, 12 itce mézben, vajban 
summáltanak meg. 20 esztendő múlva, Kovácz Czefer halála 
után esett az falu Ali Buljok basa birodalmában, az mely tö-
rök egyszer is másszor is felverte adajokat 30 magyar forintra, 
30 itce mézre, vajra; mostan is azon állapotban vagyon. 

2. testis. Kurittyánban lakozó Pere András, annor. cir-
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citer 75, Szunyogh Gáspár uram ő nsga jobbágya, meges-
küdt és hiti után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Balajt. 

1. testis. Balajton lakozó Herczegh János , annor. cir-
citer 60, Szuliay Gáspár uram jobbágya, megesküdt és hiti 
után az punctomokra így vall. Elsőben az falu török urának 
Egerben adóztanak 8 magyar forintot, 8 itce vajat , egy sze-
kérrel egy hétig való fahordást praestáltak. 6 vagy 7 esztendő 
elmúlván, az a falu esett Dervis aga török birodalmában, 
azzal 18 forintban, 18 itce mézben, vajban summáltanak meg. 
Arról az törökről ismét maradtanak Eszter Tiha nevü törökre, 
az mely török 1615. esztendő tájban öregbítette és felverte az 
falu adaját 35 magyar forintra, 35 itce vajra , egy dézsa tú-
róra , melyet 4 forinton vehetni meg. 

2. testis. Balajton lakozó Balajti János, annorum 28, 
nobilis persona, megesküdt és hiti után az szerént vall, mint 
az első tanu vallott. 

Possessio Hegymeg. 

1. testis. Hegymegen lakozó Csiszár Albert, annor. 
circiter 70, Kanczler Miklós jobbágya, megesküdt és hiti 
után vallja az punctomokra. 1607 vagy 8 esztendő tájban 
felyül megírt Eszter Tihának adóztanak egy ízben. Bocskay 
fejedelem hogy az törökkel frigyet szerzett olyat, hogy az ne-
mesemberek ne adózzanak az töröknek, Hegymegen penig 
mind nemesemberek laktanak akkor , azok az nemesemberek 
tartották magokat az Bocskay fejedelem végezéséhez, az török-
nek nem akartanak adózni; ugyanakkor az egri basát meg-
keresték felőle az hegymegi nemesemberek, Bocskay fejede-
lem végezésére emlékeztették; akkori basa nem erőltette az 
summálásra. Hanem Eszter Tiha, az hegymegiek török ura 
az ki volt volna, reá küldött az falura, megégettette ós elra-
boltatta őket; az mely rablás után ugyanazon török úrnak 
summáltanak be 20 magyar forintban, 20 itce vajban, mézben. 
Két esztendő eltelvén, annakutána egyszer is másszor is mind 
ez ideig azon török felverte summájokat 53 magyar forintra, 
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53 itce va j ra , mézre; bitang pénzzel együtt az kit adnak, 
annuatim reá telik 60 forintra 5 császár adaja 8 kila buza, 
egy juh , méz, vaj 2 pint; portapénzt is vött rajtok. 

2. testis. Hegymegen lakozó Oláh István, annor. circiter 
56 , Katona István jobbágya, megesküdt és hiti után az sze-
rént vall, mint az első tanu. 

3. testis. Hegymegen lakozó Kecskés András, annorum 
circiter 45 , Hegymegi Zsigmond uram jobbágya , megesküdt 
és hiti után az szerént vall , mint az első tanu vallott. 

Possessio Sáp. 

1. testis. Paska István, Sápon lakozó, annor. circiter 
60 , Horvát András uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra így vall. Egerben legelsőben az falu török 
urának Czefer agának hódoltanak meg 20 magyar forintban ; 
hét esztendő eltelvén ez adózásban, ugyanazon török ismét 
az falu adaját feljebb verte egyszer is másszor is 60 magyar 
forintra, 30 kila búzára, mézre, vajra 40 itcére. Udő múlva 
ismét ugyanazon falu szállott Juszap Izpahia török birodal-
mában , mely török úr ugyanazon summában tartotta meg 
1630. esztendőig; ugyanazon esztendőben szállott az falu Sas 
Musztafa aga török birodalmában; ez a török is 1640 eszten-
deig abban az adózásban megtartotta, hanem az jelenvaló 
1641. esztendőben azon falu adaját annira felverte, hogy mos-
tan 100 magyar forintot adóznak, egy kila búzát, egy kila 
borsót, egy kila lencsét, egy kila diót, egy kila aszú szilvát, 
egy átalag bort , egy dézsa túrót, avagy az túróért 4 forintot 
adóznak; császár adaja 2 forint, 4 kila buza. 

2. testis. Sápon lakozó Lyukó Miklós, annor. circiter 
40 , Fáy Istvánné asszonyom jobbágya, megesküdt és hiti után 
az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Domak. 

1. testis. Domakon lakozó Farkas János, annor. cir-
citer 50 , nemzetes Zákány András uram jobbágya, meges-
küdt és hiti után az punctomokra azt vallja. Egerben legelső-
ben az falu török urának Csonka Omer Izpihiának adóznak 
8 magyar forintot, egy cseber bort , 8 itce mézet, vajat. Ez 
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summálásban 3 esztendeig maradhattak meg, azután ugyan-
azon török augeálta adajokat 15 forintra, vajra, mézre 15 
iteére, egy cseber borra. Anno 1615 tájban került ugyanazon 
falu füleld Musztafa aga töröknek birodalmában, mely török 
úr egyszer is másszor is felverte adajokat 60 magyar forintra; 
vajat, mézet 10 itcét, egy sajtár túrót adnak; császár adajá-
ban 4 kila búzát. 

Possessio Boldva. 
4 

1. testis. Boldván lakozó Tótt Mihály, annorum circi-
ter 75, Tatay Györgyné asszonyom jobbágya, megesküdt és 
hiti után az punctomokra azt vallja. Egerben legelsőben az 
falu török urának Alia Csavusznak adóztanak 16 magyar fo-
rintot , 10 kila búzát, 30 itce mézet; második esztendőben 
20 magyar forintra verte fel adajokat. Üdővel annakutána 
Bocskay fejedelem idejétől fogvást egyszer is másszor is Sufi-
kar Czeliebi török urak az falu adaját öregbítették és felver-
ték 180 magyar forintra, 100 itce mézre, vajra , 24 kila bú-
zára, 30 kila árpára ; egy vágó- és egy borjus tehenet is tar-
toznak adni. 

Possessio Senye. 

1. testis. Senyén lakozó Porcz István, annor. circiter 
60, Bekény János uram jobbágya, megesküdt és hiti után az 
piuictomokra azt vallja. Bocskay fejedelem idejében Egerben 
az falu török urának Saman Izpahiának summáltanak meg 12 
magyar forintban, de abban az summában kevés ideig tartotta 
meg őket, hanem 40 magyar forintra verte fel adajokat. Ke-
vés üdő múlva ismét annakutána Beser Izpahia török úr bi-
rodalmában esett az falu; azon török 60 magyar forintra verte 
fel adajokat, 20 kila búzára, 20 kila zabra, 40 itce vajra, 
mézre, egy vágótehenet is adnak, 6 vagy 7 forint érőt. An-
nakutána 1620 esztendő tájban ismét az falu akadott Haszán 
Izpahia török birodalmában, az mely török úr egyszer is más-
szor is az falu summáját felverte 110 magyar forintra; most 
is abban vannak. 
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Possessio Edelény. 

1. testis. Edelényben lakozó Vargha János, annor. cir-
citer 75, az erdélyi fejedelem ő nsga jobbágya, megesküdt 
és hiti után az punctomokra azt vallja. In anno 1606. és 7. 
esztendő tájban Naszut agának , az falu török urának, adóz-
tanak 75 magyar forintot, 40 itce mézet, vajat , mely török 
úr azon summálásban tartotta meg az falut 1615 esztendeig. 
Annakutána az falu maradott azon török úr fiának Húszain 
agának birodalmában, mely Húszain aga egyszer is másszor 
is az falu adaját öregbítette és felverte 200 magyar forintra, 
100 itce mézre, vajra , 110 kila búzára, zabra, egy vég posz-
tóra , kinek az ára teszen 35 magyar forintot ; egy vágóökröt 
és egy borjus tehenet is adnak, ha ökröt és borjus tehenet 
nem adnak, tartozzanak fizetni 40 magyar forintot, ezeken 
kivül 5 kő sót avagy 5 forintot az sóért. 1640. esztendőben 
ezen kivül portapénzt 15 forintot vettek raj tok, ezen kivül 
sok szőlőmunkára, fühordásra zaklatja őket, melyet 40 ma-
gyar forintért meg nem cselekednének kények szerént; vég-
tére is pusztán hagyják az falut miatta. 

2. testis. Edelényben lakozó István István, annor. cir-
citer 60 , Horvát András uram jobbágya, megesküdt és hiti 
után azt vallja, az mit az előtte való tanu vallott. 

3. testis. Edelényben lakozó Csapó Pá l , annor. circiter 
50 , az erdélyi fejedelem ő nsga jobbágya, megesküdt és hiti 
után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Finke. 

1. testis. Finkén lakozó Vargha András, annor. circiter 
75, Borkács Mihályné asszonyom jobbágya, megesküdt és 
hiti után az punctomokra azt vallja. Egerben elsőben hogy 
megsummáltanak az falu török urával, Húszain agával, adóz-
tanak 17 magyar forintot, második esztendőben 30 magyar 
forintra verte fel adajokat, 20 itce mézre, vajra ; 3-dik esz-
tendőben 70 forintra verte fel az adót; 4-dik esztendőben 
ugyanazon Húszain aga 100 magyar forintra verte fel ada-
jokat , az mely adó miatt azon falunak magyar földesura 
Barcsay János, Bocskay fejedelem idejében az budai vezér-
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basára küldött, mely vezérbasa Húszain aga török urat szemé-
lye szerént hivatta és megparancsolta neki , hogy az falunak 
70 forint summája legyen, sem több sem kevesebb , mely tö-
rök az vezérbasa előtt ugyan fogadást is tett , hogy annak-
utána megtartja azon summában, kiről levelet is adott ugyan-
azon magyar földesúrnak , Barcsai uramnak, de sem beszé-
dének , sem levelének ura nem lött , hanem az üdőtől fogván 
mind ez ideig öregbítette és felverte adajokat 110 forinttá, 
egy vég karasia posztóra, akár 35 forintot adjanak érette, egy 
kő só, annuatim egy-egy rókabőr, 60 itce vaj, méz. Portapénzt 
mint az nemes vármegyék, ők is 1640. esztendőben megvették 
rajtok, 12 magyar forintot, az mely soha azelőtt emlékezetben 
sem volt. 

2. t stis. Finkén lakozó Sebestyén Albert, annor. circit. 
50, Borkács (?) Gábor uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

3. testis. Finkén lakozó Ferencz István, annor. 50, Vá-
radkay Ferenc uram jobbágya, hiti után az szer ént vall mint 
az első tanu. 

Oppidum Aszaló. 
1. testis. Aszalón lakozó Vargha Benedek, annor. 36, 

az tekintetes és nagyságos Gimesi gróf Forgács Zsigmond 
uram ő nsga jobbágya, megesküdt és hiti után az punctomokra 
így vall. Az mint emlékezik, 1615. és 16. esztendő tájban 
Egerben az város török urával, Ali aga törökkel, akkor az 
üdöben summáltanak be minden szolgálattal együtt 300 ma-
gyar forintban, 200 itce mézben, vajban; de ebben az summá-
ban meg nem tartotta, hanem mind ez ideig is öregbítette 
adajokat és felverte 450 magyar forintra, két hordó borra; 
mézet, vajat az elébbeni módszerént fizetnek, császár ada-
jában adnak 52 kila búzát, szolnoki szekérbérben fizetnek 
hol 20 forintot, hol 30 forintot. 

' \ 

2. testis. Aszalón lakozó Misken Mihály, annor. circit. 
50, Forgács Zsigmond uram ő nsga jobbágya, megesküdt és 
hiti után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Lak. 
1. testis. Lakon lakozó Mikó Gergely, annor. circit. 70, 

Fáy Mihályné asszonyom jobbágya, megesküdt és hiti után 
Tori. Till. Vi. Köt 9 
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az punctomokra így vall. 1630. esztendő tájban . másod ízben 
hogy az falut megszállották, akkor az falu török urával, Hami 
Czorbacziával sommáltanak meg 10 magyar forintban, 10 
itce va jban; annakutána ismét két esztendő eltelvén, egyszer 
is másszor is mint eddig annira felverte summájokat, mostan 
immár 30 forintot, 25 itce vajat tartoznak adni. Császár adaja 
4 forint d. 40 pénz. 

2. testis. Lakon lakozó Cserte Pá l , annor. circit. 40, 
nobilis persona, megesküdt és hiti után az szerént vall , mint 
az első tanu. 

Possessio Mucson, 

1. testis. Mucsonban lakozó Tott Márton, annor. circit. 
50 , Imre Deák uram jobbágya , megesküdt és hiti után 
azt val l ja : 1635 esztendőben szállották meg Mucsont mászod 
ízben, de az falu török urával , Murád Musztafával, valamit 
summáltak akkor meg, ez ideig mind megtartotta őket azon 
adózásban. 

2. testis. Tott László, Mucsomban lakozó, annor. 40, 
Imre Deák uram jobbágya, megesküdt és hiti szerént úgy 
val l , mint az első tanu vallott. 

Possessio Disznós-Horvát. 

1. testis. Horvátban lakozó Fazekas Pá l , annor. circit. 
75 , Hatvani András uram jobbágya, megesküdt és hiti után 
az punctomokra így val l : 1608. és 9. esztendő tájban legelső-
ben Egerben Kara Musztafának, az falu török urának, ő adózott 
egy dézsa túrót, egyéb semmi nem volt; második esztendőben 
az falut császár számára foglalta az Emengh ; az Emengh is-
mét summáltatta meg az falut 15 magyar forintban ós 100 sín 
vasban; az császár szolgálatjától menekedtek azzal az vassal. 
Ez summában is csak esztendeig maradhattak meg; ismét má-
sodik Emengh uraságában hogy jutottak, annak 20 forintban 
summáltanak meg, a sínvas is fenmaradott; két esztendő múlva 
ismét harmadik Emengh birodalmában jutottak, annak 30 fo-
rintban summáltanak meg, az 100 sín vas is fenmaradott. Há-
rom esztendő eltelvén, ebben az summálásban hogy megma-
radhattak, negyedik Emengh birodalmában.jutottak, az is 40 
forintra verte fel az adót, az vas fenmaradott; ebben is esz-
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tendeig maradtak csak meg, ötödik Emengh birodalmában es-
tek , az ismét 50 magyar forintra verte fel summájokat, az 
sínvas is fenmaradott. Azútától fogván az Emenghek az válto-
zás miatt egyszer is másszor is ho^y in anno 1636. esztendő 
tájban az falu adaját 60 magyar forintra verték fe l , az sín-
vas is ugyan fenmaradott. 

2. testis. Horvátban lakozó Farkas Mihály, annor. circit. 
75, Korlát Ferenc uram jobbágya, megesküdt és hiti után az 
szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Possessio Abod. 
1. testis. Abodon lakozó Sebő György, annor. circit. 50, 

Szunyogh Gáspár uram ő nsga jobbágya, megesküdt és hiti 
után az punctomokra így vall. 1630. esztendő tájban az falu 
török urának, Hevesi Czorbacziának adóztauak Egerben 38 
magyar forintot, 40 itce va ja t , 2 kila kásabuzát, egy tábla 
szappant, egy kő sót, azon kivül diót; de ebben meg nem 
tartotta őket, hanem egyszer is másszor is mind ez ideig öreg-
bítette és felverte adajokat 50 magyar forintra, 50 itce vajra, 
egy szapu borsóra, egy szapu dióra, egyéb accidentiában azon-
ban tartotta meg; császár adajában fizetnek 8 kila búzát, 4 
itce vajat , 80 sín vasat. 

2. testis. Abodon lakozó Olajos Mathias, annor. circit. 
30, Szunyogh Gáspár uram ő nsga jobbágya, megesküdt és 
hiti után az szerént vall, mint az első tanu vallott. 

Anno Dni 1641. die 22. Nov. in Gral i Congregatione Cottus Bor-
sod in oppido Zendr. celebr. psent . Inquisitjonum est lectus exhibitus 
fasciculus. Petrus Zirmay Notar , mp. 

II. In processu Miskolciensi. 
Anno 1641. die 23/Mensis Septemb. En Kazinczi Pé-

ter , Borsod vármegyének egyik szolgabirája, ezen vármegyé-
nek mellettem levő egy juratus assessorával, vitézlő Szepesi 
György urammal mentem ki és ültem le Diós-Győr városában, 
az Szent-Kereszti Gáspár uram diósgyőri praesidiumbeli had-
nagynak házánál, az nemes Borsod vármegyének commissiójá-
bul , és eskettünk tanukat az törököknek excursiójok és inso-
lentiájok végett. 

9 * 
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1. testis. Szentkereszti Gáspár, császár urunk ö fel-
sége diós-győri praesidiumának gyalog hadnagya, annor. 46, 
megesküdt és hiti után vallja : 

Elsőben az egri törökök hatvan lóval Győr alá kijővén 
az urak lovász legényiben vágtak le öt legént. 

Másodszor. Az egri törökök, mint el (így) harminc számú 
török gyalog, kijővén Győr alá, az urak pincéjeket feltörvén, 
az boroknak fenekét kivágták, az borát itták, vesztegették, 
és tömlőkben elvitték; vágtak le két legényeket, praesidium-
belieket. 

Harmadszor. Az egri törökök, mintel tizenhat lovasok, 
Győr alá kijővén, az győri marhacsorda mellől vittek el két 
férfiakat és egy asszonyembert rabságra. 

Negyedszer. Az egri törökök Győr alá kijővén mintel 
másfél száz lovasok, az győri marhát csordástól mind elhaj-
tották. 

Ötödször. Az egri törökök, mintel 75 gyalog török, 
Győr alá kijővén, az győri praesidiumbeli ő Felsége vice-ka-
pitányát , Török Jánost , negyedmagával vágták le. 

Hatodszor. Mindjárt másod napon az egri Szinán aga 
gyalog törökök agája, száz hetvenöt gyalog törökkel Győr alá 
kijővén, szintén a város kapujához, megeresztett zászlóval, is-
mét az győri marhát csordástul mind elhajtották ,és egy prae-
sidiumbeli legént vágtak le. 

Hetedszer. Az egri törökökben mintel harminc lovas 
kijővén Győr alá, vittek el győri két praesidiarius legényeket. 

Nyolcadszor. Az egri törökök, mintel harmincöt lova-
sok, Győr alá kijővén, vittek győri juhpásztorokat kettőt. 

Kilencedszer. Az egri törökök, gyalog és lovas törökök, 
ezeren Győr alá kijővén Miskolcrul, az győri urak marháit, 
teheneit, ökreit és juhait mint ötszázig valót hajtottak el. 

Tizedszer. Az egri törökök mintel 25 lovas Győr alá 
kijővén, vitték el az Nyári István uram ő nsga béresét másod-
magával szekerestül, marhástúl. 

Tiszenegyedszer. Az egri törökök Gvör alá mintel 40 
lóval kijővén, vittek el egy győri praesidiarius legént. 

Tizenkettődször. Az egri törökök Győr alá kijővén, 
mintel 50 lovas, az kenderbül vitték el az győri hadnagy fe-
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leségét és az Haller Sámuel uram ő nsga tiszttartója feleségét 
tizenharmad magokkal , és egy embert levágtak. 

Tizeiiharmadszor. Az egri törökök Győr alá kijővén, 
három gyalog török martalóc, ragadtak el két győri gyemeke-
ket, de el nem vihették, mert elvettették velek. 

Tizennegyedszer. Az egri törökök, mintel tizenegy gya-
log martalóc, Győr alá kijővén, ragadtak el egy győri praesi-
siarius legént. 

Tizenötödször. Az egri törökök, mintel kilenc martalóc, 
gyalog Győr alá kijővén lopni, vittek el egy győri praesi-
diariust. 

Tizenhatodszor. Az egri törökök, mintel tizenegyen 
gyalogok, Győr alá kijővén, ragadtak el győri két embert. 

Tizenhetedszer. Az egri és cserépi gyalog törökök, mint 
száz és hetvenöten, Győrhöz megeresztett zászlóval az urak 
pincéjére kijővén, az Nyári Miklósné asszonyom ő nsga pin-
céjét feltörték, borait itták, vesztegették és az győri vice-ka-
pitány öcscsét Szintai Istvánt vágták le harmad magával. 

Tizennyolcadszor. Az egri gyalog és lovas törökök, 
mintel ezeren, megeresztett zászlókkal, fényes nappal Györ 
alá kijővén , vittek győrieket hetet , férfiakot, asszonyiállato-
kat és gyermekeket az győri mezőrül. 

Tizenkilencedszer. Az egri törökök, mintel harminc 
lovas, Győr alá ki jővén, vittek el győri három legények- és 
négy lovakat. 

20. Az egri törökök mintel 40 lóval kijővén Győr alá, 
vittek el győri lovakat nro tizenhatot. 

21. Az egri törökök mintel 45 lóval Győr alá kijővén, 
vittek el egy győri legént, és egyet levágtak. 

22. Az egri törökök mintel 40 lóval kijővén, az mis-
kolci páston találván egy győri legént, elvitték. 

23. Az egri törökök megeresztett zászlókkal kijővén 
Győr alá mintel négy száz lóval, vágtak le egy győri pattan-
tyúst és egy győri legént, és egyet elvittek és egy asszony-
embert. 

24. Az egri törökök két ezeren Győr alá kijővén, lovas, 
g; alog, vittek el győri hat embert és egyet levágtak, az egész 
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győri mindenféle marhát, juhot, kecskét, ökröt, lovat, tehene-
ket mind elhajtották. 

25. Az egri törökök Győr alá kijővén mintel negyven 
lóval, iiressen mentek vissza, 

26. Az egri törökök mintel másfélszáz lóval kijővén 
Győr alá, vittek három győri embert és vágtak le egy győri 
legént. 

27. Az egri gyalog törökök Győr alá lopni meg kijővén, 
vágtak le egy győri praesidiarius dobos legént. 

2. testis. Lakatos Márton, diós-győri, Nyáriné asszonyom 
ö nsga jobbágya, annor. 60, azon szerént vall hiti után. 

3. testis. Gerögh Gergely, diós-győri praesidiarius tize-
des , annor. 45, megesküdt és hiti után az szerént vall. 

4. testis. Döri Ferenc , diós-győri praesidiarius tizedes, 
annor. 60, megesküdt és hiti után azon szerént vall. 

5. testis. Tar János, diós-győri praesidiarius tizedes, 
annor. 38, megesküdt és hiti után azon szerént vall. 

6. testis. Bakos Mihály, diós-győri praesidiarius legény, 
annor. 36, megesküdt és hiti után azon szerént vall. 

7. testis. Szarka Miklós, diós-győri praesidiarius, annor. 
35, megesküdt és hiti után azon szerént vall. 

8. testis. Básti György, diós-győri praesidiarius, annor. 
32, megesküdt és hiti után azon szerént vall. 

9. An talfi Mihály, diós-győri nemesember, annor. 40, 
megesküdt és hiti után azon szerént vall. 

10. Szabó András, diós-győri nemes, annor. 45, meges-
küdt és hiti után azon szerént vall. 

11. Farkas János, diós-győri praesidiarius, annor. 35, 
megesküdt és hiti után az szerént vall. 

/ 

Anno 1641. die 16. mensis Novembr. En Kazinczi Péter, 
nemes Borsod vármegyének egyik szolgabirája, ezen várme-
gyének mellettem levő egyik esküttével,vitézlő Eötvös Jánossal. 

1. Circiter ab anno harmincnégy, az zsitvatoroki vége-
zéstől nevezet szerént micsoda falukat hódoltattak az törökök 
be és azokat micsoda rablással, égetéssel, emberek és barmok-
nak elvitelével ? 
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2. Mindazoknak az faluknak mennyi kész pénze és min-
denféle élése ; haszna és jövedelme vagyon az törököknek 
való szolgálattal együtt? 

3. Az minemű falukat az zsitvatoroki végezésnek erejé-
vel az kiknek hódolniok kellett, de láváiképpen ab anno 1635. 
mivel verték fel adójokot? 

Possessio Mályi. 

1. Tanka Mihály, Monaki Ferenc uram Málviban la-
kozó jobbágya, annor. circit. 65 , hiti után az utolsó 3-ik 
ponctra ez szerént vall. Tudja nyilván, hogy haza szállottak? 
Mályinak elsőben esztendőnként 10 forint volt az adója és 16 
szekér fa; annakutána az török urok hogy meghalt Hatvanbul, 
az asszonyok Egrré (Egerbe) ment férjhez, és mindjárt feljebb 
verte az adójokat, és vött rajtok esztendőnkint fl. 35, sz . . . 32 
szekér fát, 32 szekér szénát, 40 kila búzát, 40 kila árpát, 20 itce 
vajat és 20 itce mézet. Ezt hogy el nem viselhették, pusztán 
hagyták az falut; sokat vélekedvén magok között, az török-
nek reájok való sok fenyegető izengetését elunván, tizedre 
állottak, és vagyon húsz esztendeje, hogy mindenféle mezei-
és kerti veteményekbül, rajokbul, szőllőjök termésébül eszten-
dőnként tizedet adnak az török uroknak, és ez mellett az 
helyesemberek füstpénzt egy-egy forintot, zselléremberek pedig 
ötven-ötven pénzt. Egren Dezclár aga az urok. 

Possessio Görömböly. 

2. Végh Mátyás, tapolcai apát uram Görömbölyön la-
kozó jobbágya, annor. circit. 70 , hiti után az utolsó 3-ik 
ponctra ez szerént vall. Tudja nyilván, hogy mikor haza szál-
lottak , Egren Mamhut agával summáltak meg 100 forintban, 
ez mellett adtak egy vágó- és egy borjús tehenet, 20 itce mézet, 
vajat is 20 itcét, szénát 50 szekérrel, és esztendőnkint ezeket 
szolgáltatták neki, míg élt ez az urok; halála után az fia, Ma-
gyar Amhát, mindjárást feÍj ebb verte adójokat és szolgálat-
jokat, és minden esztendőben veszen rajtok 160 forintot kész-
pénzt , 30 kila búzát, vágómarhát, egy hiszott (így) ökröt é? 
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egy borjús tehenet, egy hordó bort , és az szekerrel yaló szol-
gálatnak soha szüneti nincsen rajtok. 

3. Baracza Imreh, ugyanazon tapolczai apát uram gö-
römbölyi jobbágya, annor. 65, hiti után idem fatetur, uti 2-us 
testis. 

Possessio Sajó-Szeged. 

4. Bokri Gáspár, Sajó-Szegeden lakozó, Lenkey Már-
tonné asszonyom jobbágya, annor. circit 54, hiti után az 
utolsó 3-ik ponctra ez szerént vall. Tudja nyilván, hogy első-
ben megsummáltak, esztendőnként 15 forintot fizettek, és míg 
az az urok élt , egyebet semmit ennél, sem fizetést sem szol-
gálatot nem cselekedtetett velek; Ali aga volt az urok; annak 
halála után Ali Izpahia hogy kezdette őket bírni, mindjárt fel-
jebb verte adójokat, és esztendőnként fizettek minden eszten-
dőben 40 forintot készpénz adót, ez mellett vajat 40 itcét, 
mézet is 40 i tcét , szénát 40 szekérrel, fát is 40 szekérrel, 
búzát 40 kilát, árpát is 40 kilát, 4 kő sót, két rókabőrt, egy 
vágótehenet, két juhokat. Vagyon immár tíz esztendeje, hogy 
esztendőnkint ezeket veszi rajtok. 

Possessio Mohi. 

5. Károlyi István, Kaller Sámuel uram ő nsga Mohiban 
lakos jobbágya, annor. circit. 48 , megesküdt és hiti után az 
utolsó 3-ik ponctra ilyenképpen vall. Tudja nyilván , hogy 
ennekelőtte 25 esztendővel Ibrahim agával Egren (Egerben) 
summáltak 100 forintban, ez mellett minden ember adott 
egy-egy pint vajat esztendőnként. Az egynehány esztendeig 
nem bántotta többel őket, annakutána feljebb verte másfél 
száz forintra, kit hogy el nem viselhettek , pusztán hagyták 
falujokat; egynehány esztendeig pusztán állván, az török urok 
haza hivatta őköt, és ujóbban summáltak meg neki 12 forint-
ban , és egynehány esztendeig ebben megtartván őket , ismét 
feljebb verte, annyira, hogy minden esztendőben veszen rajtok 
adópénzt 31 forintot; ez mellett az császár adója is rajtok, 
ennekelőtte 1 forint 50 pénz volt, mostan immár minden esz-
tendőben vesznek rajtok császár adóját 8 forintot. 
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6. Sóvári Albert, Nyári Zsigmond uram ö nagysága 
mohi jobbágya, annor. circit. 40 , hiti után idem fatetur, uti 
5-us testis. 

Possessio-Felső- Tokaj. 

7. Petri Miklós , Felső-Tokajon lakos, Négyesi Thamás 
uram jobbágya, annor. 42, hiti után az utolsó 3-ik ponctra 
ezképpen vall. Tudja nyilván azt, hogy ennekelőtte huszonöt 
esztendővel szállották meg Alsó- és Felső-Tokajat, és Egren 
Saban agával egy-egy esztendőre summáltak meg 12 írtban 
az két falu, ez mellett adtak vajat esztendőnként 6 itcét, és 
mind éltéig ebben tartotta meg őköt. Annak halta után két- -
felé szakasztották az két falut és két török ura volt, az adójo-
kat is mindjárt két annyira verték feljebb, mind pénzt, mind 
vajat , és mind feljebb-feljebb vervén egyszer is másszor is 
(noha eleget esküdt Ali aga, hogy nem háborgatja többé őköt) 
annyira nevelték summájokat, hogy csak Alsó-Tokaj eszten-
dőnként adópénzt 20 forintot fizet, ez mellett egy vágótehe-
net, egy dézsa túrót, két tábla szappant, 17 szekér szénát, 
17 szekér fát. Felső-Tokaj az egri Emenghek birodalmában 
jutván, esztendőnkint fizetnek 35 forintot, ez mellett 30 szekér 
szénát, 8 kő sót, egy tábla szappant, egy rókabőrt, akár más-
fél forintot, minden esztendőben. 

Possessio Nagy-Csécs. 

8. Demjén Péter, Szirmai Péter uram Nagy-Csécsen 
lakozó jobbágya, annor. circit. 70, hiti után az utolsó 3-ik 
ponctra ezképpen vall. Harminckét esztendeje hogy haza 
szállván, Egren Pyso Huszainnal megsummáltak, és annak-
utána hogy megholt, jutottak Jejtiha birodalmában; ez két 
urok semmiben nem háborgatta őköt: hanem mintel tizenkét 
esztendeje, hogy az mostani urok Kara Musztafa birja őköt, 
ez is az summájokat nem nevelte, de sok szokatlan szolgá-
lattal terheli, az kit az elébbeni urak nem cselekedtek; min-
den esztendőben veszen rajtok 32 szekér szénát, az fahordás-
nak szüneti nincsen, búzát veszen rajtok 29 kilát, vajat 29 
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itcét és egy vágótehenet. Tizenkét esztendőtől fogván min-
den esztendőben megveszi ezeket rajtok. 

Possessio Tisza- Tarján. 

9. Tysér György, Homonnai János uram ő nsga tisza-
tarjányi jobbágya, annor. circit. 51 , hiti után az utolsó 3-ik 
ponctra ezképpen vall. Tudja nyilván, hogy ennekelőtte hu-
szonöt esztendővel Egren Musztafa török bírta őket, az sum-
májok 40 forintnál több nem volt, ez mellett adtak egy juhot 
és heti-szert szolgáltak, de ebben esztendőnél tovább nem 
tartotta meg őket, hanem mindjárt feljebb verte 60 forintra, 
és míg ez bírta őket, esztendőnként mind 60 forintot vött raj-
tok. Annak halála után Durmis aga birta őköt; az annál is 
feljebb verte, 100 forintra, és sok szokatlan szolgálattal terhelé 
ezen felül őket egyezer is másszor is. Mostan immár annyira 
nevekedett adójok, hogy ez mostani török uroknak, Tunyi 
Húszain agának minden esztendőben adópénzt fizetnek 125 
forintot, ez mellett egy vágó és egy borjús tehenet, 20 szekér 
szénát, 30 kila árpát készen, és 30 kila árpavetést szántásával 
és minden elkészítésével egyben; és ezeket adóztatja velek 
esztendőnként minden esztendőben. 

10. testis. Seres Gáspár, Homonnai János uram ő nsga 
tisza-tarjányi jobbágya, annor. 43, hiti után, az Durmis aga 
birodalmától fogván való szokatlan adózás és szolgálatot uti 
9-us testis fatetur. 

Possessio Oszlár. 

11. Rósás István, Dóczi Ferencné asszonyom oszlári 
jobbágya, annor. circiter 28 , hiti után az utolsó 3-ik ponctra 
ezképpen vall. Az míglen az hatvanyi bék birta őket, semmivel 
feljebb nem verte adójokat, 12 forintot fizettek neki, és egye-
bet semmit nem vött rajtok, nem is szolgáltatott velek; annak 
halála után, immár négy esztendőtül fogván, az mostani urok 
igen felverte adójokat, minden esztendőben veszen rajtok 
adópénzt hatvan forintot — fl. 60, vajat justas 40, és három 
kősót; ennyivel verte feljebb adójokat. 
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Possessio Arokt'ó. 
f 

12. Balog Mihály, Ároktőn lakozó, egri káptalan jobbá-
gya, annor. circit. 75, hiti után az utolsó 3-ik ponctra így 
vall. Nyilván tudja, hogy ennekelőtte 25 esztendővel Árok-
tőrül Egren Deli Mamhut urokkal summáltak meg 80 írtban 
esztendőnkint, ez volt adójok, ez mellett adtak 60 szekér 
szénát és 60 szekér fát : az míg élt ez az urok, abban tar-
totta meg őköt, két esztendeig birván őket. Annakutána 
hogy ez meghalt, két török úr birta, egyik Húszain aga, az 
másik Ali aga, ezek annyira felverték adójokat, szolgálat-
jokat , hogy állig viselhették el is. Ezek után ismét Memhet 
Czelyebi úr birta őket, ez annál is feljebb terhelvén őket 
adózással és szolgálattal, pusztán hatták falujokat, mind elmen-
tek rúla; az egri passa azután addig írt reájok, hogy haza 
menjenek, miért futottak el ő híre nélkül; bemenvén Egrré 
ujabban summáltak meg az urokkal, leszállítván mind az sum-
májokban mind egyéb adózásban és szolgálatban, és attul fog-
ván abban tartják őköt. Fizetnek minden esztendőben 100 fo-
rintot, 100 kila árpát, 40 pint vajat, egy vágó- és egy borjús 
tehenet, 55 szekér szénát, 35 szekér fát annuatim. 

13. Oláh Gergely, Ároktőn lakozó, egri káptalan jobbá-
gya, annor. 54, hiti után idem fatetur uti 12. testis. 

Possessio Tisza- Keszű. 

14. Tót Péter, Tisza-Keszün lakozó, Dóczi Ferencné 
asszonyom jobbágya, annor. 53, hiti után az utolsó 3-ik 
ponctra így vall. Tudja nyilván azt, hogy ennekelőtte mintel 
harminc esztendővel Egren Fekete Musztafával summáltak 
Keszütül in fi. 20 ez mellett adtak egy vágótehenet, egy 
dézsa túrót, egyebet sem fizettek, sem szolgáltak míg ez az 
urok élt; annak halta után Szinán csausz birta Őket, és meg 
nem elégedvén az elébbeni adójokkal, feljebb akarván adójo-
kat verni, tizedre állottak, és az üclőtől fogván vagyon 20 
esztendeje, hogy minden ekbül tizedet adnak; az mostani urok 
is, Romonyán aga, tizeddel adóztatja őket 
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15. Szabó Demeter, Ároktön lakozó polgár, egri kápta-
lan jobbágya, annor, circit. 45, hiti után idern fatetur uti 
14-us testis. 

Possessio Felső-Zsolca. 

16. Vadnay István, Felső-Zsolcán lakozó, erdélyi feje-
delem jobbágya, annor. circ. 80, hiti után az utolsó 3-ik 
ponctra így vall. Nyilván tudja , hogy Zsolcát megülték, 
Egren az Olaj békkel summáltak meg tüle 40 forintban, ez 
mellett adtanak egy vágótehenet, és esztendőnként egyébre 
semmire nem erőltette őket egész éltéig. Annakutána Permisz 
Izpahia birta őköt, és mindjárt feljebb verte adójokat 100 fo-
rintra, ez mellett vött rajtok egy vágótehenet, 60 szekér szé-
nát , 50 kila búzát, 50 kila árpát; ezeket egy esztendőben 
vötte meg rajtok; más esztendőben nem summáltak meg, hanem 
elfutottak, és két esztendeig állott pusztán az falujok. Annak-
utána Húszain Geömbli aga birta a falut, és bemenvén Egrré 
hozzá, ujóbban summáltak vele 65 forintban, és ez mellett 
adnak minden esztendőben hetiszerre két hétre egy szekeret, 
és attul fogván mindezideig abban tartották meg őköt. 

17. Bató István, Felső-Zsolcán lakozó nemes személv, 
annor. circit. 56, hiti után idem fatetur uti 16. testis. 

Possessio Sajó-Keresztit.r. 

18. Vargha János, Sajó-Keresztúrban lakozó polgár, 
erdélyi fejedelem jobbágya, annor. circit. 60 , hiti után az 
utolsó 3-ik ponctra így vall. Nyilván tudja azt , hogy elsőben 
Egren summáltak meg az keresztúriak 100 forintban, ez mellett 
adtak minden esztendőben 40 itce vajat és 45 itce mézet, és 
ez volt esztendőnkint való adózások, egyéb nem volt, sem 
szolgálat, sem egyéb. Annakutána ennek az mostani uroknak 
Musztafa agának az atyja, Haszon aga, annyira verte fel adó-
jokat, hogy minden esztendőben adópénzt két száz tizennyolc 
forint — fl. 218 veszen rajtok, ez mellett 100 itce vajat, 100 
itce mézet, 80 szekér szénát, 50 kila búzát, 50 kila zabot; 
ezeket minden esztendőben ez mostani urok is kímélés nélkül 
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megveszi rajtok, ezen kivel az hetiszer járó szekér szüntelen 
egyik az másikát váltja ki, úgy szolgáltatja ököt. 

19. Csene Pál , sajó-keresztúri polgár, fejedelem jobbá-
gya, annor. circiter 6S, hiti után idem fatetur uti 18. testis. 

Possessio Alsó-Zsolcci. 

20. Orbán Márton, alsó-zsolcai hitesember, Bárius Fe-
renc uram jobbágya, annor. 65, hiti után az utolsó 3-ik ponctra 
így vall. Nyilván tudja , hogy mitől fogván megszállották 
Alsó-Zsolcát, esztendőnként való adójok volt 32 forint, ez 
mellett-32 kila buza, 32 itce vaj , és semmit egyebet nem 
adóztak, sem szolgáltak; hanem vagyon tizenöt esztendeje, 
hogy az mostani urok, Durat Izpahia, felverte adójokat, és 
minden esztendőben veszen rajtok attul fogván 40 forintot, ez 
mellett 40 szekér szénát, 40 szekér fát, 60 kila búzát, 60 kila 
árpát, vajat, mézet 60 itcét, és egy vágótehenet. 

21. Bán István, Alsó-Zsolcán lakozó, Bárius Ferenc uram 
jobbágya, annor. circit. 60, hiti után idem fatetur uti 20. testis. 

Possessio Nemes-Bik. 

22. Tar Máté, Nemes-Bikken lakos nemes személy, 
annorum 75, hiti után az utolsó 3-ik ponctra így vall. Tudja 
nyilván, hogy ennekelőtte huszonöt esztendővel szállották meg 
Nemes-Bikket, és Egren Fekete Kara Alival summáltak meg 
10 forintban, ez mellett esztendőnként adtak 14 itce mézet, 
vajat, 10 szekér szénát, és azonkivel semmivel nem bántották 
őköt. Annakutána egy budai török urok , Beczer aga nevü, 
feljebb verte adójokat, és attul fogván minden esztendőben 
fizettenek 40 forintot, 10 kila árpát, mézet, vajat 28 itcét; 
annakutána ismét azzal sem elégedvén , annál is feljebb verte 
60 forintra, ez mellett veszen rajtok 35 szekér szénát, 60 sze-
kér fát, 60 kila búzát, abrakkal együtt, és ez egy esztendőben 
kapupénzt is vött rajtok 3 forintot. Ugyan Beczer aga birja 
most is őköt Egren. 

23. Kopcsányi István, Nemes-Bikken lakos nemes sze-
mély , annor. 39, hiti után idem fatetur uti 22. testis. 
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Possessio Bába. 

24. Márton János, Bábán lakozó, Bay Gáspár jobbágya, 
annor. 54 , hiti után az utolsó 3-ik ponctra így vall. Tudja 
nyilván, hogy ennekelőtte azmint 20 esztendővel az török 
urokkal, Ibrahim csauzzal megsummáltak volt; az fia feljebb 
akarta verni , és anyjával, mind szolgálatért, mind egygyel 
mással való fizetésért summáltak meg 95 forintban, és abban 
tartja őköt. 

25. testis. Kocsis Mihály, Bábán lakos , Bük Zsigmond 
uram jobbágya, annor. circit. 54 , hiti után idem fatetur uti 
24. testis. 

Possessio Cziath (így). 
26. testis. Nagy István , Csáton (így) lakozó , Kubinyí 

uram jobbágya, annor. 64, hiti után az utolsó 3-ik ponctra 
így vall. Tudja hogy ennekelőtte megsummálván Egren 16 
esztendőben Memhet aga urokkal, volt esztendőnként való 
summájok negyedfél száz forint, ez mellett adtak 100 kila 
árpát , egy vágó ökröt, egy borjústehenet, 90 pint vajat , 40 
kita lent; annakutána ezzel nem elégedvén, feljebb verte, és 
immár az negyedfél száz forinton feljül vesznek rajtok 200 
kila árpát, két általag túrót, 12 szekér szénát, vajat 80 pintet, 
és ezzel adóztatja esztendőnként őköt. 

27. Rácz István, Horvát András uram csáti jobbágya^ 
annor. 70, megesküdt és hiti után idem fatetur uti 26. testis. 

Possessio Parasztbik. 
28. Mucsoni András, Parasztbikken lakozó, Tihót Gáspár 

uram jobbágya, annor. circit. 54, hiti után az utolsó 3-ik ponctra 
így vall. Tudja nyilván, hogy ennekelőtte 25 esztendővel, 
az mikor Egren megsummáltunk, volt az adónk esztendőnkint 
25 forint; az urok Ibrahim aga volt, és míg élt , abban meg-
tartotta őket; annakutána az mostani urok, annak az fia, az 25 
forinti'ul feljebb verte 30 forintra, harmincrul negyvenre, negy-
venrül ötvenre, ötvenriil hatvanra, és mostan immár 70 irtot 
akar rajtok venni, és ez mellett vetett reájok egy dézsa túrót, 
10 itce vajat , egy vágótehenet; ezekkel verte feljebb 
adójokat. 
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29. .Tákó János, Tihót Gáspár uram parasztbikki jobbá-
gya, annor. 30, hiti után idem fatetur uti 28-us testis. 

Possessio Bábon. 
30. Teörök István, Bábonon lakozó, Jászi Márton uram 

jobbágya, annor. circit. 45, hiti után az utolsó 3-ik ponctra így 
vall. Tudja nyilván, hogy ennekelőtte Báb ónnak 22 *) forint 
volt az adója, Egren Musztafa volt az urok: ez mellett szénát 
adtak 40 szekérrel, vajat 26 itcét. Annakutána egyszer is 
másszor is hol 12 forint bírságot vött raj tok, hol 10-et, hol 
többet, hol kevesebbet, mely miatt pusztán hatták az falut. 
Azonban osztán más török vötte meg az falut, Jákob Izpahia; 
az egri passa hivatta őköt, kérdezte, hogy miért futottak el, 
mondották ők is az passának, hogy nem viselhetik el az sok 
szokatlan bírságot, az kit az urok vött rajtok az adójok felett. 
Azzal az Jákob Izpahia urokkal úgy summáltak, minden 
egyéb adózást, szolgálatot cassálván, 90 forintban és 30 itce 
vajban, és esztendőnként ennél semmit egyebet nem praestál-
nak, nem is háborgatja az urok ezenkivel őket. 

31. Kovács Orbán, Bábonon lakozó, Hall er Sámuel 
uram ő nsga jobbágya, annor. 75, megesküdt és hiti után idem 
fatetur uti 30-us testis. 

Possessio Igricz. 
32. Szabari János, Igricin lakozó, Kubínyi László uram 

jobbágya, annor. circit. 34, megesküdt és hiti után az utolsó 
ponctra így vall. Tudja nyilván, hogy ennekelőtte busz = 20 
esztendővel Igricinek harminc forint — fl. 30 volt eszten-
dőnként az adója, ez mellett vajat adtak 25 itcét, két kősót^ 
egy tábla szappant, egy juhot , egy dézsa túrót; annakutána 
ez mostani urok, Memhet aga, feljebb verte adójokat hatvan 
forintra —fl. 60. Kilenc esztendeje hogy felverte adójokat és 
ez mellett esztendőnkint veszen rajtok esztendőnkint kapu-
pénzt 3 forintot minden esztendőben, az elébbeni adózás szerént 
való juh, só és tábla szappannal együtt, és az vajat is feljebb 
verte reájok 5 itcével, mert immár 30 itce vajat veszen rajtok, 

*) Oldalt kitörölve az áli : esztendővel 70. 
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33. Virág Gergely, Igricin lakozó nemes személy, 
annor. 32 , megesküdt és hiti után idem fatetur, uti 32-us 
testis. 

Possessio Sajó-Lád. 

34. Sipos István, Sajó-Ládon lakozó, fejérbarátok job-
bágya , annor. 45 , hiti után az utolsó 3-ik ponctra így vall. 
Tudja nyilván, hogy Sajó-Ládnak elsőben 15 forint volt az 
adója, Eszes Hoszman volt az ura ; annakutána úgy felverte 
adójokat, hogy elpusztultak miatta, mert minden esztendőben 
40 forintot vött rajtok, és ismét addig izengetett reájok, hogy 
haza menjenek és leszállítja adójokat; haza menvén 25 frtra 
szállította; abban valamely ideig megtartván őket, ismég ugy 
felnevelték adójokat, mivel egy kézrül másra került, adták 
vötték őköt, hogy immár mostan esztendőnkint fizetnek ötven 
forintot — fi. 50, ez mellett 4 kősót, egy kila aszalt szilvát, 
egy kila diót, egy tábla szappant, egy kila lencsét és 9 szekér 
fát. Vagyon nyolc esztendeje, hogy ezeket esztendőnként 
megveszik rajtok 5 Egren Memhet csausz az urok. 

Possessio Szirma. 1 
35. Baracza István, Szirmán lakozó, Szirmay Péter uram 

jobbágya, annor. 70, hiti után vallja az utolsó ponctot ez sze-
rint. Nyilván tudja, hogy ennekelőtte circiter 18 esztendővel 
az Nagy Geömbli aga birta Szirmát, 30 forint volt az adójok, 
és egynehány esztendeig abban birták őköt; annakutána 
ugyanezen urok feljebb verte, és esztendőnkint 40 forintot vett 
rajtok, ez mellett egy vágótehenet, 100 kosár hagymát, 15 pint 
vajat, mézet; és annak halála után egy kézrül másra szakad-
ván, egy Czorogli Musztafa nevü urok támadott, és az feljebb 
verte annál is, vött rajtok készpénz summát száz forintot — 
fi. 100, az mellett 20 itce vajat , 20 itce mézet, hagymát 5 ki-
lával, egy vágótehenet, 45 szekér szénát, fát valamennyit akart 
hordatni, két tábla szappant, három kő sót , 300 fő káposztát, 
ezenkivel az szekerrel és gyalogszerrel való szolgáltatásnak 
szüneti nincsen. Vagyon tiz esztendeje, hogy ezeket fizettetik; 

szolgáltatják velek; mostan Mankucz Musztafa aga Egren 
az urok. 
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36. Szabó János, Szirmai Péter uram Szirmán lakozó 
jobbágya, annor. circiter 60, idem fatetur. 

III. In processu Onadiensi. 

Anno 1641. die 20. Septemb. in coníinio Onad. 
Én Bogácsi Mihály, Borsod vármegyének egyik szolga-

birája, esküttemmel Nagy Gáspárral, az nemes Borsod vár-
megye commissiojábúl eskettünk tanukat az töröknek inso-
lentiái és excursiója felől, mellik végliáz alá mennyiszer ütött, 
mennyi rabot vitt és vágott le. 

1. testis. Onadi nemesember Bekén János, az erdéli 
fejedelem ö nagysága ónadi kapitánya, annor. 26, jó lelkiisme-
rettel hiti szerént igy vall. Tudom azt, hogy az egri pogán-
ság több szomszédival együtt Onad alá becsapván sok izben, 
szám nélkül való rabot vitt és levágott ; de kiválképen 1639. 
esztendőben ad 10. Octob. virradóban három és négy óra kö-
zött reggel az egri basa több szomszéd törökökkel ostrommal 
megvevén, rabot vitt harminchetet, tűzben égett meg és az kit 
levágtak nro 10. Császár urunk ő felsége Onadban lévő két 
falkon álgyuit, egy veres taraczkot, szám nélkül való szakál-
losokat elvittek, és több böcsülhetetlen házbeli és jószágbeli 
károkat praedálásokat tevén, elvittek Onadbúl. 

2. testis. Császár urunk ő felsége ónadi lovashadnagya 
Csanádi János, nemesember, annor. 36, szám nélkül való csa. 
tázásokat az egrieknek Onad alatt jól tudja; hogy számszerént 
egyszer is másszor is mennyi rabot vitt és vágott, számát nem 
tudja; az ónadi romlást is az szerént vallja, mint az első tanu. 

3. testis. Ónadi nemesember Harsáni György, annor. 
27, hiti szerént igy vall. Az töröknek sokszor való csatázásokat 
mind Onad alatt s másutt jól tudom, de mi haszna hogy vallom, 
ha senki nem teszen rúla; mert csak az ónadi romláskor az 
magam részére is isten ugy segéljen öt vagy hat száz forint 
kárnál többet vallottam, sebesedésem kivül is , de senki nem 
ad mást helyében. Az két álgyu, egy veres taraczk, és szám 

Tört. Tár. VI Köt. 1 0 
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nélkül való elvitt szakállosok felől is az szerént vall, mint az 
első tanu; az ónadi romláskor elvitt rabok és levágottak felől 
is az szerént. 

/ 

4. testis. Onadi nemesember Bodó Mihály, annor. 60, 
in omnibus az szerént vall, mint az harmadik és első tanu. 

5. testis. Onadi nemesember Bisó Péter, annor. 38, hiti 
szerént in omnibus ugy vall, mint az előtte való tanúk. 

6. testis. Onadi nemesember Szekeres György , annor. 
46, megesküvén hiti szerént mondja. Isten ugy segéljen saj-
nálom, hogy hijábankell eskünnöm, ki teszen rúla hogy ennyi-
szer rablott, végházat vött az török , Onadbul böcsiílhetetlen 
és fizetetlen jószágot elvitt, rabokat vitt, ki tűz miatt veszett, 
ki fegyver miatt' esett; álgyukat, taraczkot, szám nélkül való 
szakállosokat, egy jó seregbontót is elvitt. 

7. testis. On#di-nemesember Jákó Balázs, annor. 61, 
hiti után az szerént vall, mint az előtte való tanúk. 

8. testis. Onadi istrázsamester Kálmán László , annor. 
60, hiti szerént mind egyaránt vallja az előtte való tanúknak 
vallásokat. 

/ 

Anno 1641 die 16. Kovemb. in Conünio Onad. 
Én Bogácsi Mihály, Borsod vármegyének egyik szolga-

bii'ája, esküttemmel Nagy Gáspárral, nemzetes Zákány András 
uram, Borsod vármegyének vice ispánja commissiójábúl inqui-
ráltam az szegénségnek nagy és elviselhetetlen igájok végett 
Palatinus urunk ő nagysága deutromának continentiája szerént. 

Deutrum. 
1. Circiter harmincnégy esztendőiül fogván , az Zitva-

toroki végezéstül, nevezet szerént micsoda falukat hódoltattak 
az törökök be , és azokat micsoda rablással, égetéssel, embe-
rek és barmok elvitelével. 

2. Mindazoknak az faluknak mennyi készpénze és min-
denféle élése, haszna és jövedelmek vagyon az töröknek való 
szolgálattal együtt. 

3. Az minemű faluk az Zitvatoroki végezésnek erejével 
az kiknek holdolniok kellett, de kiválképen ab anno 1615. 
mivel verték fel adajokat. 
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Possessio Aranyas. 

1. testis. Aranyasi biró Meczer János, Fancsi urak job-
bágya, annor. circiter 36, hiti szerént igy vall. Itt Borsod vár-
megyében nem tudok hogy falut holdoltatott volna az török, 
mivel mind holdoltak ; Győr és Onad alá tudom, hogy egy-
nehánszor ment csatára az török , rabot, marhát eleget vitt• 
azt is tudom, hogy Ónadot megégette, sokrabot, portékát vitt; 
tudom azt is , az mi szegény falunknak Aranyasnak tizenhat 
esztendőiül fogva minden esztendőben feljebb verte az török 
az adónkat; elsőben tudom, hogy 125 forint volt, most immár 
másfélszáznál is több, szénábúl, vajbúi, mézbül az szerént 
mind feljebb verték; ezt is szokták most rajtunk ők is mint 
az magyarok, portapénzt csak ez idén is kétszer vöttek raj-
tunk, először három tallért, másodszor harmadfél forintot vöttek 
rajtunk; ekével sem tartoztunk azelőtt, de most azt is felköl-
t.ötték rejánk. 

2. testis. Aranyasi Vincze András, Fancsi urak jobbá-
gya, annor. 45, az holdolás felől ezt tudom : az én értemre 35 
forint volt az török adónk, most immár másfélszáz forintnál is 
több. Egyébféle adózásokról is az szerént vall, mint az első 
tanu. 

Possessio Harsány. 

3. testis. Harsányi biró, nemesember Kis István, annor. 
circit. 49, az ónadi égetést, csatázást, Győr és több várak alá 
való csatázásokat az töröknek az szerént vallja, mint az első 
tanu; magok holdolásábul azt vall ja: az mint az ő értére 
tudj a , ahoz kepest azt mondja : egy esztendőben száz-száz 
nappal egy ember meg nem éri az szolgálatot Egren közülök; 
az tized volt eleintén közöttünk, de most nem áll abban meg, 
az mint feljebb is megmondtam hit szerént. 

4. testis. Harsányi Baxa Mátyás, Semsei János uram 
jobbágya, annor. 32 , az faluk holdoltatásában nem tud 
semmit, mivel inkábbára mind holdolt Borsod vármegye; 
Onad égetését, sok rabok és -jószág vételét, Győr és Szen-
drő alá való csatázását az szerént vallja az töröknek, mint 
az első tanu. 

10 * 
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Possessio Nyárád. 

5. testis. Nyárádi Bertók György, Fancsi urak jobbá-
gya, annor. 38, az holdoltatás felől nem tud semmit ut supra, 
az ónadiégetést, Győr alávaló csatázást az szerént tudja, mint 
az előtte való tanuk; magok állapatjából vallja : tizedet adná-
nak hogy már , de abban sem áll meg az török urok, porta-
szám után való szénát, abrakot szám nélkül vitetnek be Égre 
velünk, hogy már megadják az árrát, de tized részét sem adják. 

6. testis. Nyárádi Tót Pál , az Fancsi urak jobbágya^ 
annor. 27, az első tanu vallásit mindenekben vallja, az magok 
holdolása állapatját is az szerént vallja, mint az előtte való 
nyárádi biró. Az buzavetések is azelőtt 14 kila volt, most im-
már huszonötre verte az török urok; az portaszám után való 
széna, abrak dolgát is az szerént vallja, mint az előtte való 
nyárádi biró; az császár mivét is Egren, tiz nappal azelőtt 
megértük esztendő által, de most száz nappal sem érj ük. 

/ 

Possessio Alsó-Ábrám. 
r 

7. testis. Alsó-Abrámi Varga Jakab , az nemes káptalan 
jobbágya, annor. 60 , valami üdőt é l tem, soha nem tudom, 
hogy csak kisebb dologban is megtartott volna az török; az 
császár mivét is török számra azelőtt megértük esztendeig 
is tiz nappal, de most esztendőt által ugyan kiváltjuk inkább 
egymást; az magunk holdolását az szerént mind feljebb 
feljebb verik. 

Possessio Geszt. 

8. testis. Geszti biró Pip Márton, annor. 53. Bekecs és 
Bénye rablását nilván tudom, Alsó-Dobszát is nilván tudom 
hogy elrablotta az török, azulta ugyan pusztán is állanak. 
Onad égetését, Győr alá való csatázását is az szerént vallja 
mint az előtte való tanuk; magunk adózása felől is azt tudom: 
soha egyszer sem tartott meg adózásunkban; portapénzt is, 
mint szintén az magyarok, ők szünetlenül vesznek rajtunk s 
vöttek is; mihelt megértik, hogy az magyar részre porta-
pénzt kérnek, ők is mindjárást kérik. 
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Possessio Szalonta. 

9. testis. Szalontai biró Tót Miklós, nemesember, annor. 
37. Az faluk holdoltatásábfil az szerént vall, mint az első tanu, 
az csatázást, rablást is az szerént tudja; magok adózásábul 
vallja : elsőben hogy megholdoltak, 12 forint volt, széna 12 
szekér, vaj is 12 itce, de most immár minden 30; annyira 
verte fel. 

Possessio Püspöki. 

10. testis. Püspöki Tóth Márton, Cancellarius uram ö nsga 
jobbágya, annor. 50 , hiti szerént vallja. Borsod vármegyében 
hogy falut vagy várast holdoltatott volna meg az török, nem 
tudja, mivel mind holdoltak; magok holdolása felől vallja : 
hogy az falut megszállották, elsőben az ő értére tized volt, de már 
most mindeneket feljebb vert, azelőtt buzavetés 16 kila volt, az 
árpa is annyi, de már most mindenik 30 kila, az kila is nem 
olyan mint egyebeké, hanem nagyobb, az szolgálat is szünetlen, 
nem ugy mint azelőtt, egyikünk az másikunkat kiváltja; porta-
szám után is hol 16 kilát, árpát, búzát, néha többet; mihelt 
megérti hogy magyar számra is vetnek néha, ö is mingyárást 
hasonlóképen kívánja; hol adja meg az árrát hol nem; mindent 
az magyartul tanul; kölesvetésünk sem volt azelőtt török 
számra, de már most hol két zsákkal hol többel vettet velünk; 
őszi árpavetést is költött reánk, az ki soha nem volt. 

Possessio Dorogma. 

11. testis. Dorogmai Szegyis Pá l , Marczinfalusi Péter 
jobbágya, annor. circit. 46, az holdoltatás dolgából nem tud 
semmit, mivel a nélkül is holdolt Borsod vármegye, hanem 
magok holdolása felől val l ja : elsőben, hogy megszállották 
Dorogmát, 33 forint volt az summájok, de már most 100 frt, 
4 méh, 10 pint méz, vaj, de az méz, vaj eleitül fogván meg-
volt , az pénzzel verte és méhvel verte fel. 

Possessio Babona. 

12. testis. Babonai Bodó Boldizsár, az nemes egri káp-
talan jobbágya, annor. 54, az holdoltatás, rablás felől az sze-
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rént vall, mint az több tanuk 5 magok holdolása felöl vallja: 
elsőben hogy megszállották, 20 forint summájok, 20 szekér 
széna volt, egy hétig való fahordás egy szekérrel, de mármost 
45 forint, 28 szekér széna, 20 szekér fa, 24 itce vaj, egy vágó-
tehén ; az császár mive Egre szakadatlan; török urunknak 
az szolgálatért 40 kila életet adunk már most; ez sem volt 
azelőtt. 

Possessio Zsércz. 
13. testis. Zsérczi Boros Miklós, Lukács Márton jobbá-

gya, annor. 70, hites biró, igy vall: az holdoltatás, rablás felöl 
az szerént mint az előtte való tanuk 5 magok szolgálatja, adó-
zása felől azt vallja : elsőben hogy megszállották Zsérczet, 
tizedben voltak, de már az tized mellett annyira ment dolgok, 
vágóbarmot, szakadatlan való szolgálatot császár és török 
urok számára szüntelen kívánják, egyik az másikat kiváltja, 
45 napi szolgálattal egy-egy ember meg nem éri , szántás-
vetés nem volt ra j tunk, de most szám nélkül való vetést 
teszünk az török urunknak mind őszszel tavaszszal. 

Possessio No vaj. 

14. testis. Novai biró Borlók Lukács, Isdenczi (?) Miklós 
uram jobbágya, annor. 45, az holdoltatás és rablás felől az 
szerént vall mint az előtte való tanuk; magok adózása és szol-
gálatja felől igy vall : elsőben tizedben voltak az töröknél, 
de már most azzal nem elégszik az török urunk, szakadatlan 
az ember tülünk az szolgálatban, egyikünk az másikát ki-
váltja, csak ez esztendőben császár mivét egy-egy szekerünk 
emberrel együtt többet szolgált negyven-negyven napnál. 

Possessio Kis-Gy'ór. 

15. testis. Kis-Győri Vatai Sebestyén, Haller Sámuel 
uram jobbágya, annor. 50, az holdoltatás, rablás felől az sze-
rént vall mint az előtte való tanuk; magok szolgálatja felől 
azt vallja : hogy elsőben megszállották az falut, summájok 
16 forint volt, azután 20 forint; most immár tizedet adnak, 
szénapénzt egy-egy szekér szénaért egy-egy forintot, füst-
pénzt is egy forintot, fapénzt is egy szekértül ötven-ötven 
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pénzt veszen az török urunk raj tunk, egy-egy pint vajat min-
den külön-kenyeres embertül; egy borjus tehenet, egy vágó-
barmot is veszen, az szolgálatot egy-egy ember huszonnégy-
négy nappal meg nem éri; az császár mive eleintén 10 nap 
volt egy esztendőben, de most egyikünk másikunkat kiváltja 
Egrül; legnagyobb romlásunkra most megint az polturát két 
pénzben kiáltatta az passa Egren. 

Possessio Keresztes. 

16. testis. Keresztesi biró Afra István, nemesember, 
annor. 36, az holdoltatás, rablás felől az szerént tanúi mint az 
előtte való tanuk; magok adaja felől va l l ja : elsőben hogy 
megszállották Keresztest, 25 forint volt adajok, egy vágóba -

rom, de most annyival felverték mind adajokat, szolgálato-
kat, mindenekbül tizedet adnak, ezenfelül szolgálatpénz fl. 45. 
szent Mihály, szent György adaja fl. 12, sertés marhátúi 4 
pénz, egy lúdtúl 2 pénzt veszen raj tok; az polturát is most 
két pénzben kiáltatták, nem is veszik feljebb. 

Possessio Bogács. 

17. testis. Bogácsi Nagy András, az nemes egri káptalan 
jobbágya, annor. circit. 45, az holdoltatás és rablás felöl az 
szerént vall, mint az előtte való tanuk , magok summája felől 
azt vallja : eleitül fogva mostanig tizedben voltak, de már 
most az szolgálat számlálhatatlan, egyikünk az másikunkat 
kiváltjuk az szolgálattal, egy szóval esztendőnek harmadát az 
török urunknak szolgáljuk; portapénzt is valamikor magyar 
számra kérnek raj tunk, az török is mingyárt meg annyit 
veszen rajtunk. 

Possesio Cserépfalva. 

18. testis. Cserépfalusi Szántó János, Palatinus urunk 
ö nsga jobbágya, annor. circiter 46 , az holdoltatás és rablás 
felől az szerént vall, mint az előtte való tanuk, de az adózást, 
szolgálatot nem győzik előlszámlálni az mennyivel feljebb 
verte az török. 
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Possessio Nagy-Miliály. 

19. Nagy-Miliály t mi egy néhányán kik lakjuk, szállottak 
meg az Felséges Gabriel Betlehemi erdélyi fejedelem első ki-
jövetelekor; birt elsőben bennünket az hatvani Olaj bék 
ugyan Hatvanban, volt akkori adónk ti. 25; se nem szolgál-
tunk, sem penig sehová nem mentünk, az tizedet mindazonáltal 
megadtuk akkor is. Adott azután osztán az Olaj bék bennünket 
Égre Amhát passának két esztendeig; egy adónk volt, úgymint 
császár adaja, 2 kila liszt, 2 kila abrak; azután 12 kilával 
verték feljebb Nyak János bíróságában; azólta fogva mind 
az az adónk volt, ugyanazon császár adajához való vaj, méz 
egy-egy pint volt, most is annyi, juhért fl. 3, az mikor juhot 
el nem veszi; czédulaváltság 30 pénz, zsáktul egy-egy poltura, 
azelőtt egy-egy pénzt vöttek , mostan az urakat megrótták ; 
szekérbérben vöttek d. 24., most költötték ezt is reánk. Az 
mostani ur, ki most bir bennünket, Dörmis Izpahia, négy-
négy szekér szénát veszen rajtunk minden gazdaemberen, 
három-három szekér fát. Mikor elsőben megsummáltunk vele, 
akkor azt fogadta, hogy egyéb szolgálatra nem fog bennünket, 
csak itthon vessünk neki 12 kila búzát, 12 kila árpát, bár 
őneki egyebet ne szolgáljunk, de abban sem állott meg, ha-
nem vagy kell vagy nem, mind egyaránt hordat fát velünk, 
pénzen adja el, ganajt hordat velünk, ludat tizedben , az sem 
volt azelőtt, kendert is követ rajtunk. Falukat mennyit 
rablottak el , Bekecset, Felső-, Alsó-Gagyokat, Kásmárkot, 
Csehit, Meszest, Szegligetet, Balog vidékét, Devecsert, 
Bugyikfalvát, Bobulaskát, Liczét, Borosznokot, Ujvárast, 
császár urunk ö felsége végházait, úgymint : Onadot, Gyar-
matot, megégették Losonczot az többi között, az kiket meg-
holdoltattak, soha annakelőtte Eger várában nem hódoltak, 
Gesztest, Bugyikfalvát, az rablás után Derencset, Eszterént; 
Lukovistyét, Bobulaskát, Rusovát, Szilisztyét, Lipóczot, Ispán-
mezejét, Ujvárast Borosznokval, az rablás után Lehotát; De-

') Külön íven. 
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resket, Kövit, Szendrő táján Szalonnát, Martonyit, Meszest, az 
rablás után, Csehit az rablás után, az Gágyokat, Kenészt az 
Hornád mellett, Baksa, Halmaj, Léh etc. Az mit az summá-
ban egyszer leszállítanak s mind az császár adajában, más-
szor meg felverik, az melyet az szegény hódoltság, mi is az 
többi között, igen nehezen szenvedünk. 

Ezeket az elrablott és meghódolt falukat ilyen jámbor 
biróság-viselte ember, úgymint nagy-mihályi Bordás András 
számlálta elől, mivelhogy oda fel eleget járt költ, oda lakott 
is az Balogh mellé. Költ Nagy-Mihályon i 8. napján Novem-
bernek, Anno Domini 1641. 

Föbiró Hermán Miklós. 
Kovács Thamás. 
Kovács Gergely. 
Bordás András. 
Tarsó Bálint előtt etc. 

Possessio Felső-Tárkány '). 

(Szirmay Péter jegyző keze.) Quandoquidem possessio 
Felső-Tárkány in Processi! Egr. Michaelis Bogácsi, Incl. 
Cottus nostri Borsod, adjacens dignoscatur, quae inter reliquas 
superius denotatas possessiones ejusdem processus- locum 
sortiri debuisset; quia vero inquisitio ejusdem possessionis 
non in serie aliarum descriptarum possessionum inserta fuis-
set, verum in quadam charta inter reliquas signaturas delite-
scebat, negotium ejusdem ut jacturam aliquam ne pateretur, 
piacúit in hunc extraordinarium locum inserere. Cujus inqui-
sitionis verbális continentia esset hujusmodi tenoris. 

20. Az felső-tárkányiak adaja és szolgálatja hódolások 
után ez volt: minden háztul egy-egy forint adópénz, egy-egy pint 
vaj, egy-egy pint méz, egy meddü tehén és egy borjus tehén, 
minden sertés marhátúi négy-négy pénz, mindenféle mezei 
veteményünkből tizedet; szénát ennekelőtte csak egy-egy 
szekérrel adtunk, de mostan minden ökrös ember 5 szekérrel 

') Külön iven. 
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ad, és öt-öt szekér fát , de egyébféle szolgálatunknak vége 
nincsen. 

Tárkányi főbiró Sóvári János. 
Balog Miklós több társaival együtt. 

Mostan (?) liogy valahol követhetünk földet, tavasznak va-
lót, de abból is az tizenötödit kiveszi. 

IV. In processu Szentpéteriensi. 
/ 

Anno Dni 1641. die 15. et 26. Novembris in Cottu 
Borsodiensi, in oppido Sajó-Sz. Péter. 

De eo utrum. 
Tanu, tudod-e : 

1. Circiter harmincznégy esztendötül fogvást, az Sitva-
toroki végezéstül, nevezet szerént micsoda falukat hódoltattak 
az törökök be, és azokat micsoda rablással, égetéssel, embe-
rek és barmok elvitelével ? 

2. Mind ezeknek az faluknak mennyi kész pénze és 
mindenféle élése, haszna és jövedelmek vagyon az töröknek 
való szolgálattal együtt? 

3. Az minemű faluk az sitva-toroki végezésnek erejével 
az kiknek hódolniok kellett, de kiváltképen ab anno 1615 
mivel verték fel adajokat? 

Possessio Csernely. 

1. testis. Albertus Jakab , judex Cserneiensis, colonus 
Grosi Dni Francisci Bárius, annorum 60, juratus examinatus 
fassus est. Elsőben mikor Csernely meghódolt, az summánk 
volt 140 forint, annakutána felverték 250 forintra; annak-
utána tizedet vöttek rajtunk, és mostan is ugyan tizedet adunk. 
Elsőben szolgálatunk csak kevés volt, mostan szolgálatunk-
nak semmi rendi is nincsen, egyikünk az másikunkat kiváltja, 
azonkivül az számtalan bitang íizetés, mely esztendőnként 
rajtunk vagyon; annak felette 60 szál gerenda, 40 szál 
szarufa, 30 szál oszlop, melyet esztendőnként rajtunk megké-
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ván : szénát mostan 40 szekérrel adunk többet mint annak-
előtte, az szénáért esztendőnként tartoztak volna adni mine-
künk 12 forintot s 60 pénzt, mostan immár csak egy pénzt 
is nem ad az Emengh; az tizedet nem ugy veszi az mint az 
igaz dézma volna, hanem azt hátrahagyván, szahar szerént 
reánk parancsol és két annit is veszen rajtunk mint az mi 
tizedünk az mennit tenne. Az egy vágótehenért 7 (?) forintot 
veszen. 

2. testis. Georgius Boros, Cserneiensis, colonus Grosi 
Dni Francisci Bárius, annor. 55, juratus examinatus fassus 
est uti primus testis. 

3. testis. Michael Porkoláb, Cserneiensis, colonus Grosi 
Dni Francisci Bárius, annor. 60 , juratus examinatus fassus 
est uti 1-mus et 2-us. 

Possessio Apátfalva. 

4. Apátfalusiensis judex primarius Petrus Bartlia, colo-
nus Rndi *) Dni Alberti Czeglédi, annor. 60, juratus exami-
natus fassus est. Az vezér előtt Budán azt végeztük volt, hogy 
egy esztendőben 15 napot szolgáljunk minden külön-kenye-
res, mostan 100 napot is kell szolgálnunk egy esztendőben. 
Az menni szénát akkor adtunk, mostan három annit is kell 
adnunk, azonkivül valamit meggondol, mindent miveltet ve-
lünk ; ez esztendőben 15 tallért vött bitangot. 

5. Apátfalusiensis civis Mathias Bartlia, colonus Rev. 
Dni Alberti Czeglédi, annor. 62 , juratus examinatus fassus 
est uti 4-us, idest judex Apátfalusiensis. 

6. Apátfalusiensis civis Demetrius Bársony, colonus Rdi 
Dni Alberti Czeglédi, annor. 40, juratus examinatus fassus est 
uti 4. et 5. 

Possessio Visnyó. 

7. Judex Visnioiensis Michael Fónagy, colonus Spect. 
et Mgci quondam Dni Georgii Széczi relictae viduae, 
annor. 60 , juratus examinatus fassus est. Elsőben az sum-

') A jegyző kijavitá : Rndissimi. 
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mánk volt fl. 30 , de abban az Emengli meg nem tartott, 
hanem felverte summánkat, melyet nem szenvedhetvén, az 
tizedre állottunk ; az tizedet nem ugy veszi mint az igaz az 
mi volna, hanem az mit reánk akar vetni, azt veszi rajtunk. 
Elsőben 30 szekér szénát adtunk, mostan 80 szekérrel adunk 
minden esztendőben. 

8. Civis Visnioiensis Thomas Molnár, colonus Magficae 
Dnae relictae Georgii Széczi, annor. 45, juratus examinatus 
fassus est uti 7-timus testis. 

Possessio Sátha. 

9. Sathaiensis judex primarius Albertus Salamon, colo-
nus Grosi Dni Francisci Bárius, annor. 50, juratus examina-
tus fassus est. Mi tizedet adtunk az töröknek, azonkivül 
szénát és fát hordottunk. Ez ideig az tizedben igazán meg-
tartott, de szénát és fát háromannyit is hordat mostan velünk 
mint annakelőtte ; azonkivül ez esztendőben is 6 tallért vött 
rajtunk bitangban, azonkivül ekét is kétannit kéván mint 
annakelőtte volt. 

10. Nicolaus Fürjes, Sataiensis civis, colonus Grosi Dni 
Francisci Bárius , annor. 36 , juratus examinatus fassus est 
uti 9. 

11. Lucas E k e , Sataiensis civis, colonus Grosi Dni 
Francisci Bárius, annor. 28, juratus examinatus fassus est 
uti 9. et 10. 

Possessio Szilvás. 
12. Sylvasiensis judex primarius Georgius Bak , colo-

nus Grosi Dni Francisci Bárius, annor. 60 , juratus exami-
natus fassus est. Mikor Egren elsőben meghódolt Sylvás és 
az törökkel végezett, mostan mind adózásunk mind szolgála-
tunk, széna- és fahordásunk feljebb megyen három vagy négy 
anninál is. Azonkivül az ; császár búzáját nem olyan mérték-
kel mérik mint az igaz mérték volna. Annak felette az rot-
hadt búzát és kölest akaratunk ellen közinkben kiosztják és 
jót vesznek érette. Ez esztendőben tallért 14. vöttenek rajtunk. 

13. Sylvasiensis civis Demetrius Agaston, colonus Grosi 
Dni Francisci Bárius, annor. 32, juratus fassus est. Azt nem 
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értem, mikor alkudt meg Sylvás az törökkel, de miolta én 
eszemet emiétem, tudom liogy mind feljebb-feljebb verték 
mind adónkat s mind szolgálatunkat. 

Possessio Tardona. 

14. Tardonaiensis judex Simon Szécsi, colonus Grosi 
Dni Andreae Zákány, annor. 60 , juratus examinatus fassus 
est. Elsőben hogy Egren meghódolt Tardona, ott voltam, és 
3 forintban alkudtunk meg, szolgálatunk az mellett csak igen 
kevés volt; mostan immár öt annira felment mind adónk 
s mind szolgálatunk. 

15. Martinus Angha, judex primarius Tardonaiensis, 
colonus Grosi Dni Michaelis Nagy-Miháli, annor. 50, juratus 
examinatus fassus. Tudom hogy öt anni adónk és szolgála-
tunk vagyon mostan, mint az első summálás unk az menni-
ben volt. 

Possessio Mdlinka. i 

16. Petrus Kolcsár, Málinkaiensis, judex primarius, 
colonus Grosi Dni Andreae Zákány, annor. 54, juratus exa-
minatus fassus est. Tudom, hogy mikor Égre elsőben Málinka 
meghódolt Egre, 32 forint volt az summánk, immár mostan 
egészlen 300 forintra ment summánk; annival ment feljebb. 

17. Stephanus Kolcsár, Málinkaiensis, civis Málinkaien-
sis, colonus Grosi Dni Joannis Bekény, annor. 46 , juratus 
fassus est uti 16-tus. 

/ 

Possessio Dédes. 

18. Dédesiensis judex primarius Demetrius Ambrus, co-
lonus Magci Dni Andreae Orlle, annor. 60, juratus exami-
natus fassus est. Tudom hogy elsőben az summánk 25 forint 
volt, mostan már 75 forintra ment fel; hasonlóképen az szé-
nabeli és egyéb szolgálat is három annira ment fel. 

19. Matthias Anthal, civis Dédesiensis, colonus Spect. 
ac Mgci Dni Andreae Orlle, annor. 60, juratus examinatus 
fassus est uti 18-us. 
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Poss essio Sajó-Ném ethi. 

20. Sajó-Némethiensis judex primarius Simon Farkas, 
colonus relictae viduae Petri Forgon, annor. 46 , juratus exa-
minatus fassus est. Hallottam az atyámtól, hogy az mi falunk 
summája volt fl. 70, mostan immár százat vesznek raj tunk; 
annak felette 28 szekér széna volt, mostan ötvent hordatnak 
velünk. 

21. Sajó-Némethiensis civis Petrus Csuzda, colonus Grosi 
Dni Georgii Pető, annor. 60, juratus examinatus fassus est. 
Ott voltam, hogy az sajó-némethiek megalkudtak az törökkel 
70 forintban, de mostan százat vesznek rajtunk ; az széna 
volt 28 szekerrel, mostan 50 szekerrel vesznek rajtunk. 

Possessio Sajó-Iván. 

22. Sajó-Ivániensis judex primarius Thomas László, 
colonus Illrmi Dni Principis Tranniae, annorum 60, juratus 
examinatus fassus est. Tudom hogy elsőben csak 6 forint 
árra puskát adtunk volt summánkban, mostan immár 75 fo-
rintot, egy hordó, két kő só, fát 16 szekérrel viszünk, árpát 
is 16 kilával, az szerént szőllöt is miveltet velünk. 

23. Sajó-Ivániensis civis Georgius Isó, colonus Illrmi 
Dni Principis Tranniae, annor. 60 , juratus examinatus fassus 
est similiter uti 22-us. 

Possessio Kekésen. 
24. Nekéseniensis judex primarius Michael Szalmár, co-

lonus Grosi Dni Francisci Bárius, annorum 38, juratus exa-
minatus fassus est. Az mióta én tudom, tizedet adtunk az 
töröknek, ennekelőtte két ember vitt 3 szekér szénát, mostan 
minden ember öt-öt szekérrel viszen. 

25. Nekéseniensis civis Petrus Boros, colonus Grosi Dni 
Francisci Bárius, annor. 50, juratus examinatus fassus est, 
uti 24-us testis. 

Possessio Lénárt-Darócz. 

26. Lénárt-Darócziensis Andreas Bárdos, colonus Grosi 
Dni Martini Jászi, annor. 35 , juratus examinatus fassus est. 
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Tudom hogy ennekelőtte négy-négy szekér szénát adtunk az 
töröknek, mostan minden ember hat-hat szekér szénát ad. 

Possessio Ozd. 

27. Ozdiensis judex primarius Mattheus Barth a, colonus 
Grosi Dni Francisci Bárius, annor. 45 , juratus examinatus 
fassus est. Hallottam az régi emberektül, hogy 12 forint volt az 
summánk, mostan 300 kila búzát adunk minden esztendőben; 
az széna azelőtt volt 6 szekérrel, mostan 60 szekérrel vi-
szünk ; fát az szerént 60 szekérrel. 

28. Ozdiensis civis Blasius Kovács, colonus Grosi Dni 
Francisci Bárius, annor. 33 , juratus examinatus fassus est 
uti 27-us. 

Possessio Tapócsán. 
29. Tapoczianiensis civis Martinus Varga, colonus Grosi 

Dni Thomae Dósa, annor. 60, juratus examinatus fassus est. 
Elsőben summáltunk meg az törökkel 60 forintban és 30 itce 
vajban; az felverte volt 100 forintra ; annakutána tizedre ad-
tuk magunkat, mostan tizedet adunk, és az 30 itce vajat 64 
itcére verte fel. Annit szolgáltat velünk, hogy annak szüneti 
nincsen. 

30. Tapoczianiensis judex Jacobus Séra, colonus Grosi 
Dni Thomae Dósa, annorum 40 , juratus examinatus fassus 
est uti 29-us. 

Possessio Uppony. 
31. Upponiensis judex Matthias Kovács, persona nobilis, 

annor. 60 , juratus examinatus fassus est. Elsőben az török 
urunkkal alkudtunk meg, hogy tizenöt-öt napot szolgáljunk 
egy-egy esztendőben, de mostan három annira is reá megyen. 

Possessio Nádasd. 
32. Is ádasdiensis civis Ladislaus Vas, colonus Grosi 

Dni Francisci Bárius , annor. 40 , juratus examinatus fassus 
est. Az miolta én tudom és értem, tudom azt hogy 30 szekér 
szénát vittünk az töröknek és 30 szekér iát; mostan 60 szekér 
szénát éá 60 szekér fát adunk; ez esztendőben is adtunk 
7 tallért bitangban. 
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33. Nádasdiensis civis Mattheus Balogh, colonus Grosi 
Dni Mathiae Galyási, annor. 36 , juratus examinatus fassus 
est uti 32-us testis. 

Possessio Velezd. 

34. Velezdiensis civis Stephanus Laczik, colonus Illmor. 
Orphanorum, annor. 60, juratus examinatus fassus est. Tudom 
hogy elsőben az velezdi summa 60 forint, annakutána 5 héján 
100 forintra ment fel, az szolgálat helyett alkudtunk meg vele 
50 forintban, azt is megadjuk, azonkivül annit szolgáltat, az 
mint akarja. 

35. Velezdiensis judex primarius Tóth Petrus, colonus 
Grosi Dni Joannis Szemere, annor. 60 , juratus examinatus 
fassus est uti 34-us. 

36. Velezdiensis civis Petrus Varga, colonus Illrmi 
Principis Tranniae, annor. 5 0 , juratus examinatus fassus est 
uti 34. et 5-us. 

Possessio Várkony. 

37. Várkoniensis judex Andreas Antlial, colonus Vene-
rab. Capituli Ecclae Agriensis, annor. 4 6 , juratus fassus est. 
Én az első summálást nem értem, de annakutána hogy tizedre 
állottunk, szolgálatunknak tizenöt-öt napot rendeltünk volt, de 
mostan száma nincsen szolgálatunknak és minden rend nélkül 
sanyargatnak bennünket. 

38. Várkon. civis Benedictus Boda, colonus Venerab. 
Capituli Ecclae Agriensis, annor. 4 6 , juratus fassus est 
uti 37-us. 

Possessio Kazincz. 

39. Kazincziensis judex Gregorius Czövek, colonus 
Illrmi Principis Tranniae, annor. 60, juratus examinatus fassus 
est. A sitva-toroki végezésnek idején az kazinczi summa 
volt 140 forint; már felverték 245 forintra, akkor szénát hor-
dottunk 52 szekérrel, mostan kell hordanunk 95 szekérrel. 

40. Kazincziensis civis Mattheus Nagy, colonus Grosi 
Dni Ladislai Kubini, annor. 60 , juratus examinatus fassus 
est uti 39-us. 
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Possessio Kondó. 
41. Kondóiensia Georgius Mangó, persona nobilis, annor. 

60, juratus examinatus fassus est. Elsőben 15 írt. volt az 
summánk, annakutána 50 forintra ment fel apró dónként, me-
lyet nem szenvedhettünk, hanem tizedre állottunk; az tizedet 
igazán megadjuk, de az szolgálatnak semmi rendi nincsen, 
hanem mindenre reá hajt mint hatalmas. 

Possessio Ludna. 
42. Ludnaiensis judex Andreas Gordon, colonus Grosae 

Dnae relictae viduae Martini Lenkey, annorum 60, juratus 
examinatus fassus est. Elsőben hogy Ludna meghódolt, 15 
forint volt az summánk, 12 szekér széna és 12 szekér fa ; az 
summánkat 100 forintra verék fel; annakutána tizedre állánk, 
azt megadjuk, az szolgálatnak semmi rendi is nincsen, hanem 
mindenképen szünetlenül szolgáltatnak velünk. 

Possessio Csépány. 
43. Csépániensis judex primarius Petrus Tóth, colonus 

Grosi Dni Georgii Barna, annor. 31, juratus examinatus fassus 
est. Mikor az csépányiak elsőben meghódoltak, azt nem ér-
tem, de már miolta reá emlékezem, tizedet adtunk; az szol-
gálatnak semmi rendi nincsen, kevesen vagyunk, szénát, fát, 
szántást mindenkor erőnk felett miveltet velünk az török. 

44. Stephanus Tóth, civis Csépániensis, colonus Grosi 
Dni Georgii Barna, annor. 46 , juratus examinatus fassus est 
similiter uti 43-ius. 

Possessio Berente-
45. Berenteiensis civis Martinus Lodi, colonus Grosi 

Dni Alexandri Vécsey, annor. 60 , juratus examinatus fassus 
est. Mikor Berente behódolt Egre, akkor 32 forint volt az 
summa és 12 szekér széna, mostan az summa sok bitangfize-
téssel együtt reá megyen 200 forintra, az széna is felment 
40 szekérre. 

46. Berenteiensis civis Albertus Bacsó, colonus Grosi 
Dni Stephani More, annor. 60 , juratus examinatus fassus est 
similiter uti 45-us. 

Tört Tár. VL Köt. 1 1 
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Possessio Alacska. 

47. Alacskaiensis judex primarius Michael Kovács, Grosi 
Dni Gabrielis Fá j colonus, annor. 60, juratus examinatus fas-
sus. Alacskának summája elsőben volt 25, annakutána fel-
ment 35 forintra; mostan summánk 66 forint s 3 köpü méh ; 
elsőben semmit nem szolgáltunk, mostan szántunk, aratunk, 
kaszálunk, fát hordunk. 

48. Alacskaiensis civis Thomas Gall, colonus Grosae 
Dnae relictae viduae Joannis Barcsai, juratus examinatus 
fassus est uti 47-us. 

Possessio Balaton. 

49. Balatoniensis civis Gregorius Kormos, colonus Grosi 
Dni Joannis Kusza, annor. 60, juratus examinatus fassus est. 
Balatonnak elsőben summája volt másfél száz forint, azt fel-
verék 300 forintra, annakutána tizedre állánk s azt adunk ; 
mig pénzt adtunk, addig nem szolgáltunk, mostan az szolgálat 
rettenetes rajtunk. 

50. Balatoniensis civis Jacobus Farkas , colonus Gros i 
Dni Emerici Literati, annor. 60, juratus examinatus fassus 
est uti 49-us testis. 

Possessio Bánfáivá. 

51. Bánfalusiensis judex primarius Balthasar Katha 
colonus Grosi Dni Francisci Bárius, annor. 60, juratus fas-
sus est. Tudom hogy első summája 25 forint volt Bán-
falvának, más esztendőben verék fel 35 forintra. Mostan 
vagyunk tizedben, az szolgálatunknak semmi rendi nincsen, 
hanem mindent szolgáltatnak velünk. 

52. Mathias Gegely, civis Bánfalusiensis, 60 annor., colonus 
Grosi Dni Petri Sennyei, juratus examinatus fassus est uti 
51-us testis. 

Possessio Arló. 

53. Arliensis civis Ambrosius Tengeli, colonus Splis ac 
Magci Dni Francisci Horváth, annor. 60 , juratus exami-
natus fassus est. Elsőben Ariónak az summája volt 180 forint, 
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annakutána azzal meg nem elégedtek, hanem az tizedre for-
dították, mindenbül tizedet adunk, répábul, hagymábul, ká- • 
posztábul, egy szóval mindenekbül, azon kivül vajat veszen 
rajtunk 280 itcét, azelőtt csak 50 itcét adtunk, szolgálunk 
ugy hogy egyik szekér az másikat kiváltja, mind télben s 
mind nyárban. 

54. Arliensis civis Michael Deák, colonus Grosae Dnae 
relictae Andreae Barna, annor. 60, juratus examinatus fassus 
est, uti 53-ius. 

Possessio Disznósd. 

55. Disznósdiensis judex primarius Albertus Gál, colo-
nus Grosi Dni Valentini Bolyoki, annor. 50 , juratus exami-
natus fassus est. Elsőben Bolyoknak az summája volt fl. 30, 
annakutána, az mint én is már reá emlékezem, az tizedre fogának 
bennünket, s mostan tizedet adunk ; akkor szolgálatunk csak 
igen kicsin volt, de mostan felette igen sok, ugy hogy másfél 
egész holnapig is oda tartják szekerünket. 

Possessio Vadna. 

56. Vadnaiensis civis Petras Filep, colonus Splis ac 
Magci Dni Francisci Horvát, annor. 60, juratus examinatus 
fassus est. Vadnának elsőben 60 forint volt az summája, 
mostan 200 forint, annival verte fel; azonkívül az számtalan 
szolgálat, szőlőmivelés, aratás etc. 

57. Vadnaiensis civis Jacobus Válint, colonus Splis ac 
Magcae Dnae relictae Samuelis Alia, annor. 60 , juratus exa-
minatus fassus est uti 56-us. 

Possessio Domaházo;. 

58. Domaháziensis judex Joannes Holló , colonus Egr. 
Dni Joannis Literáti, annor. 52, juratus examinatus fassus est. 
Az domaházi summa elsőben volt 20 forint, 6 szekér széna, 
szolgálat akkor semmi nem volt; mostan summánk 50 forint, 
25 szekér széna, szolgálatunk sok, mégis nem tudjuk mondani 
az menni. 

11* 
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Possessio Sikátor. 
59. Sikátoriensis judex Sebastianus Czakó, colonus Egr. 

Dni Demetrii Petres, annor. 33, juratus examinatus fassus est. 
Mikor meghódolt Sikátor, azt én nem értem, hanem az elébbi 
emberektül értettem hogy 10 forint volt az summájok; mos-
tan tizedet adunk, az mellett adópénzt, de az szolgálatnak, 
fahordásnak, szántásnak, aratásnak terhe alatt vagyunk; az 
szénát is 30 szekérre verte fel, annakelőtte 16 szekérrel volt. 

Possessio Bánhorvátit. 

60. Bánhorváthiensis judex primarius Michael Sándor, 
colonus Grosi Dni Stephani More, annor. 60 , juratus exami-
natus fassus est. Mikor Bánhorváth megsummált, volt az 
summa fl. 32, 25 szekér széna, egy vágótehén, akár fl. 6, volt 
valami kicsin szolgálatunk is; mostan summánk fl. 100, 75 
szekér széna, két vágótehenért fl. 25; az szolgálat ugy va-
gyon, hogy egyik az másikát váltja ki. 

61. Bánhorváthiensis civis Jacobus Berentés, colonus 
Grosi Dni Stephani More, annor. 60, juratus examinatus 
fassus est uti 60-us. 

Possessio Mercse. 

62. Mercseiensis judex Petrus Boros, colonus Rdi Dni 
Joannis Ajtai, annor. 60, juratus examinatus fassus est. Mer-
csének elsőben volt az summája fl. 60 és egy vágótehén, 
mostan az summa fl. 90 és egy vágótehén s egy cseber bor; 
szolgálatunknak száma nincsen. 

63. Mercseiensis civis Nicolaus Vincze, colonus Rdi Dni 
Joannis Ajtai, annor. 60, juratus examinatus fassus est uti 62 us. 

Oppidum Sajó-Szentpéter. 
64. Sajó-Szentpéteriensis civis colonus Illrmi principis 

Tranniae, annor. 70, juratus examinatus fassus est. Az sum-
mánk volt elsőben 500 forint, azt felverték hetedfél száz fo-
rintra, de az mi nagyobb, bitangot tiz esztendőtől fogva 2000 
forintot vött rajtmik; szolgálatunk negyven napi, szekerünk-
nek ott tartása, esztendőnként való számtalan mészégetés, 
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mész- s kőhordás, gyalognak szolgálatja soha rajtunk meg 
nem szűnik, hanem egyik az másikát kiváltja. Az menni bú-
zával tartoznánk régi végezésünk s alkuvásunk szerént, ve-
szen másfél annit rajtunk az ő kilájoknak megnagyobbítása 
miatt. 

65. Sajó-Szentpéteriensis civis Simon Kovács, colonus 
Illrmi Principis Tranniae, annorum 60, juratus examinatus 
fassus est uti 64-us. 

Possessio Csókva. 

66. Cziokvaiensis judex primarius Petrus Kaló, colonus 
Venerab. Capituli Ecclae Agriensis, annor. 75, juratus exa-
minatus fassus est. Mikor Csókva elsőben Egre besummált, 
volt 30 forint az summája, annakutána tizedre állattak ben-
nünket, azt igazán megadjuk, de házadót is veszen rajtunk, 
és csak olyan malaczot is az ki az rostábúl kiugorhatnék, 
négy-négy pénzt veszen érette; szolgálatunk megszámlál-
hatatlan. 

Possessio Czenter. 

67. Czenteriensis judex primarius Benedictus Szeles, 
colonus Grosi Dni Joannis Hamvai, annor. 60, juratus exami-
natus fassus est. Czenternek az summája elsőben volt 15 
forint és 15 itce vaj, széna 15 szekér, fát két vagy három sze-
kerrel egy esztendőben. Mostan az summa 35 forint, vaj 25 
itce, széna 35 szekér, fának száma nincsen; akkor három nap 
szántottunk, mostan 16 napig is elszántunk. 

Possessio Jár dánháza. 
68. Járdánháziensis judex primarius Balthasar Járdán-

házi , annor. 47 , persona nobilis, juratus examinatus fassus 
est. Az első summálást nem értem, de tudom azt mikor 40 
forint summája volt Járdánházának; annakutána tizedre fo-
gának bennünket, mostan tizedet adunk, az mellett Szent 
György adaja, Szent Mihály adaja egy-egy forint, vajat min-
den emberiül négy-négy itcét, Egren minden gazda hat hat 
szekér szénát, Hatvanban annit az menni kévántátik; major-
ságbuzát esztendőben is adtunk 20 keresztet, zabot is hatod-
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fél köblöt, az ö köblökkel adtunk. Azon kivül szénégetéa 
esztendőt által. 

69. Járdánbáziensis civis Michael Járdánházi, annor. 
50, persona nobilis, juratus examinatus fassus est uti 68-us, 

Possessio Bolyk. 

70. Bolykíensis judex primarius Benedictus Veres , co-
lonus Grosi Dni Valentini Bolyki, annor. 45, juratus exami-
natus fassus est. Az miolta reá emlékezem, az idötül fogván 
tizedet adtunk az töröknek, de elejit csak az igaz tized volt, 
szolgálatunk csak igen kevés volt, mostan szántásunknak, ka-
szálásunk , széna-, fa-, buzahordásunknak, aratásunknak 
semmi rendi nincsen, hanem egész esztendő által szolgáljuk, 
szőlőjét miveljük ; egy forintot ad minden barmos ember, az 
zsellér den. 50. Ez mellett négy-négy itce vajat, az kinek 
marhája vagyon, ad. 

Possessio Kápolna. 

77. Kápolnaiensis judex primarius Andreas Sándor 
colonus Grosi Dni Sigismundi Belléni, annor. 60, juratus exa-
minatus fassus est. Kápolnának summája elsőben volt 30 
forint, szolgálatunk csak igen kicsin volt. Annakutána felve-
rék summánkat 50 forintra. Mostan summánk 120 forint, 
széna 50 szekér, fa 20 szekér, egy hordó bor, 30 kila 
buza, 20 kila zab, egy dézsa túró, egy tábla szappan, egy 
vágótehén. 

72. Kápolnaiensis civis Blasius Sós, colonus Grosi Dni 
Sigismundi Belléni, annor. 60, juratus examinatus fassus est 
similiter uti 72-us. 

Possessio Ragistyán. 

37. Regiestianiensis judex Stephanus Gál, persona nobilis, 
annor. 60 , juratus examinatus fassus est. Tudom hogy első-
ben summánk volt fl. 40, szolgálatunk egy csép sem volt. 
Mostan summánk fl. 100, minden héten szolgálunk gyalog-
szerben, azonkívül aclunk 35 itce vajat; csak tizen vagyunk 
hozzá. 
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74. Regiestianiensis civis Blasius Bán, persona nobilis, 
annor. 60, juratus examinatus fassus est uti 73-us. 

Possessio Nagy-Barcza. 

75. Nagy-Barczaiensis civis Gregorius Szekeres, colo-
nus Grosi Dni Andreae Zákány, annor. 75, juratus examina-
tus fassus est. Elsőben summánk Egre volt 35 forint, vaj 25 
itce, mostan az summánk 105 forint, vaj 50 itce, 40 kila árpa? 
buza 7 kila, 15 szekér fa, széna 40 szekér, egy bort. 

Possessio Parasznya. 

76. Parasznyaiensis civis Joannes Lukács, persona nobilis, 
annor. 56, juratus examinatus fassus est. Elsőben az parasz-
nyai summa volt fl. 60, egy vágótehén , 20 itce vaj, szolgálat 
semmi nem volt; annakutána tizedre fogának, mostan min-
denbül tizedet adunk, de nem igazán veszi, hanem szemül 
kévánja, az kilája felette nagy, ugy hogy kéttizedet is megteszen 
az mit rajtunk veszen; szolgálatunk soha meg nem szűnik, 
vajat adunk 50 itcét, szénát viszünk 35 szekérrel. 

77. Paraszniaiensis civis Michael Tóth, persona nobilis 
annor. 75, juratus examinatus fassus similiter uti 76-us. 

Possessio Lászlófalva. 

78. Lászlófalusiensis judex primarius Michael Ten-
geri, colonus Grosi Dni Gregorii Bodó, annor. 60 , juratus 
examinatus fassus est. Az lászlófalusi summa elsőben volt 
fl. 25, annakutána 30, azután 45 , végtére 50 forint. Azután 
iizedre forditának , mostan tizedben vagyunk, és mindenbül 
igazán kiadnók, de ő nem igazán veszi, hanem nagyobb ki-
lával; szolgálatunknak szüneti soha nincsen mind télben s 
mind nyárban, marhánkkal és gyalog. 

79. Lászlófalusiensis civis Martinus Sós, colonus Grosi 
Dni Gregorii Bodó, annor. 75, juratus examinatus fassus est» 
uti 78-us. 





III. 

OKLEVELI ADALÉKOK 

M A G Y A R O R S Z Á G 
RÉGIBB TÖRTÉNETÉHEZ. 

K Ö Z L I 

M O O Y E E E, F . 
Mindenben , a porosz kir. veres sas rend vitéze. 





B E V E Z E T É S . 

Az élőkor egyes mü- és Írásbeli emlékei, majd tudat-
lanság- és hanyagságból, majd pénzbeli nyereség végett, illető 
honunktql különböző időkben elidegeníttettek. Németorszá-
got illetőleg én ily esetekről már másutt tettem említést (Zeit-
schrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde 
[Westfalens] Munster 1856, Bd XVII, Hf. I, S. 170). Magam-
nak is kerültek régibb írásbeli emlékek, nevezetesen okmá-
nyok, kezemhez, melyek közöl némelyeket már el is küldtem 
oda, hol azok történeti becscsel birnak. így küldtem okirato-
kat Norvégiába, Svédországba, Bajorországba, mint oly he-
lyekre , hová ezek tartoztak és történetökben talán hiányt 
pótolhattak. 

Ámbár Magyarországon több mint egy század óta 
mindazon tárgyakra, melyek az ország történetére vonatkoz-
nak, különös figyelemmel vannak, s azoknak a külföldre való 
elhordását gátolni igyekeztek , mégis itt a környéken néhány 
eredeti okmány került napfényre, melyeknek idevetődéséröl 
még semmi bizonyos nem tudatik. Egészen történetesen fe-
deztettek föl egy irattárban Rintelnben (a Weser vize mel-
lett, Hessen hercegségben), hol még jelenleg is őriztetnek. 
Mivel ezen okmányok, a mennyire kitudhattam, egynek kivé-
telével, még nyomtatásban nem jelentek meg, s Magyarország 
középkori történetének némely még tökéletesen fel nem vilá-
gosított pontjaira talán világot vethetnek , azoknak nyilváno-
sítása mentségre fog találni. Mielőtt hozzáfognék, szükség 
néhány szót igazolásomra előrebocsátani , annyival inkább, 
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mert én, mint külföldi, Magyarország régibb történetének rész-
leteibe eléggé beavatva nem vagyok, azonfölül pedig még 
segédforrásaim is hiányzanak. Azért is közlésem irányában, 
mely talán a jártas magyar történetbuvárok előtt valami 
egészen ismert tárgyat tartalmaz, kegyes elnézést kérek. Az 
okmányok kinyomatását valamely történeti, Németországban 
megjelenő folyóiratban eszközöltem volna,— a mint is azokhoz 
csatolt jegyzeteim csupán csak a német olvasó közönség 
számára írvák, — ha nem gondoltam volna, hogy azok 
csak úgy juthatnak a magyar történetírók általános tudomá-
sokra, ha azok valamely magyar folyóiratban jelennek meg. 
Örömmel ragadom meg tehát azon ajánlatot, melyet nekem a 
Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottmánya Toldy 
Ferenc titoknok úr által tett az említett okmányok közzététe-
lére nézve. Ha némely szóknak, különösen hely- és személy-
neveknek megfejtésében talán hibáztam, némi elnézésre tart-
hatok számot, ha tekintetbe vétetik, miszerint egy külföldinek 
igen ritkán kínálkozik alkalom, hogy a középkori magyar 
okmányok Írásjeleivel saját szemlélés útján ismerkedjék meg-
Legnagyobb nehézségeket okozott a közlendő okmányok kö-
zött az utolsó, mert az igen nehezen megfejthető írásjeleken 
kivül még azon körülmény is ide járúit, hogy ez, az egyetlen 
mely papíron volt írva, nedvesség által is szenvedett. így 
tehát nagy köszönettel kell fogadnom, hogy ez ügyben egy a 
magyar okmány- és okmányirástanban jártas férfiú által tá-
mogattattam. 

A mint a kérdéses okmányok először tétettek előmbe, 
s azok tartalmával némileg megismerkedtem, de semmi kielé-
gítő felvilágosítást a felől nem szerezhettem, mimódon kerül-
tek azok Rintelnbe, azon sejtésre jöttem, miután valamennyi 
a XIV. századból való , hogy azokat talán egy Aachenbe *) 
zarándokoló magyar, kit útja történetesen környékünkön ve-

*) Az aacheni zarándokolások kezdetéről semmi bizonyos nem 
íudatik, mindazáltal a XII . század vége felé minden évben a kántor-
napokon junius hóban (mások szerint juliusban) mutogattattak az 
ottani szentségek (Dr . Flosz Geschichtliche Nachrichten über die 
Aachener Heiligthümer S. 365). 
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zetett, hagyta hátra; a mint ezt egy, az erdélyi Honismertető 
Egylet igazgatóságához intézett iratomban már emlitém is. 
Ezen sejtéshez különféle körülmények vezettek. A magyar 
zarándokok búcsújárásai, úgy látszik, a XIV. században vol-
tak legszámosabbak, mert mondják, hogy egy évben azoknak 
száma szinte ötezerre rúgott x). Első Lajos magyar király-
nak ez szolgáltathatott alkalmat Aachenben egy csupán ma-
gyar kápolna alapítására 1374-dik évben 2), a minthogy csak-
ugyan egy magyar szállóról (Herberg) is említés találtatik 3). 
Mivel továbbá Trier, Köln és más a Rajna mellett fekvő he-
lyek a bennök őrzött ereklyék miatt a hívők előtt szent váro-
sokúi tekintettek, és többízben magyarországi emberektől 
buzgólkodási szempontból meglátogattattak; minthogy to-
vábbá Magyarországból ezen helyeket déli és közép Német-
országon át érték legközelebb : fel lehet tenni, hogy Aachenbe 
és Lüttichbe 4) akarván menni, ezen útat választották. To-

') Quix Historische Beshreibung der Münsterkirche zu Aachen 
36 - 3 9 , 136 ; Meyer Aachensche Gesch ich ten 343 ; Flosz 343; Schwandt-
ner Script, rer. Hungar . ed. Vindob. 1766. P . I., 243 ; Palma Notit. rer. 
Hungar . ed. 3. P . II, 117 ; Kovacsich Scr. rer . H u n g a r . minores I., 332 

2) H a ugyan ez már nem hamarabb történt , v. ö. Fejér Cod. I X ;  

III, 91. E kápolna 1570-ben megajándékoztatot t (Kovacsich I, 332), 1748 
és 1758-ban ú j ra épí t tetet t (Pahna II, 117) és 1767-ben bevégeztetet t 
(Quix 38). Zarándokiások 1776-ban t i l ta t tak be (u. o. 95). — Hasonló 
történt ott a csehek részére. Igy IV. Károly k i rá ly a münszteri tem" 
plomban sz. Wencelnek alapítot t egy fö lszente l t ol tár t 1362-ben (u. o. 
33, 126 ; Meyer Aaehensche Gesch. 333), és a három doktor- vagy tót-
oltár 1795-ben alapít tatot t (u. o. 35, 132, 134, 735). 

3) Schicaticltner I , 243. 
4) Egy régi monda szerint Béla király idejében (1C52) sok em-

ber hagyta volna el Lüt t ichut az ott uralkodó nagy éhség miatt", és 
Magyarországra, jö t tek , a hol a királytól jó l fogadta t tak , ki őket az 
egri egyházkerületben hagyta megtelepedni, v. ö. Marteve és Durand 
Vet t . Scr. et Monum. ampl. Coll. IV, 1216; V, 455. Fejér VII, V, 
58—59 és VII , I, 143). Hogy Lütt ich környékén 1052-ben éhhalál ural-
kodott volna,nem tudom, de igenis van ilyenről 1048. általánosan említés 
téve (Muratori Antiq. Ital. I. 257 ; v. ö. Schnurrer Chronik der Seuchen 
I, 208); 1055-ben is (Schnurrer I, 208.) és 1056-ban (Leibnitz Scr. rer-
Brunsvic. I, 731, 852 ; Perty Mon. Germ. hist. V, 104; Bouquet Recueil 
des hist . dp France XI , 214: Meibaum Scr. rer. Germ. I, 451). 
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vábbá arról is van tudomás, hogy magyarok *), valószínűleg 
Mihály árkangyal és szent Godehard tisztelete végett Hildes-
heimba (a hol is ezen szentek tiszteletére két bencés kolostor 
volt) jöt tek, és hogy nevezetesen innét történtek sok zarán-
dokiások Aachenbe, melyeknek részesei azonban inkább dé-
libb irányban (Göttingán, Fritzláron át) húzódtak. Ezek közöl 
is érinthették némelyek vidékünket, annyival inkább,mert itteni 
krónikákban 2), nevezetesen 1379-ben aacheni zarándokokról 
van említés, az itteni hegyláncon (most Weser hegység, régibb 
időben mons Suntal, a XIII. század óta mons Wedegonis nevü) 
egy zarándokút is találtatott (via peregrinorum, Pelgrimen-
stich) , melynek igazi fekvése és iránya ez ideig még meg 
nem határoztathatott, mely zarándokok ez esetben Rintelnből 
Mindenen keresztül a zarándokútat követve, az ősrégi Sveszten 
keresztül a Rajnához vezető országútra jutottak. 

Ezen sejtés azonban megsemmisül, mert az 1379-ik évi 
okmányon egy eddig mellőzött jegyzetet vettem észre. Ezen 
okmány előbbi birtokosának kezétől ugyanis a szöveg alatt ez 
áll : Samuelis Székely de Doba 3) mp. Vaja 26. May 1723. 
Az 1325-dik évi okmány hátsó felén olvasom : Sam. Székely 
de Doha mp. 1729. egy a magyar okmánygyüjtés körül nagy 
érdemű férfi neve! (v. ö. Engel Gesch. des Königreichs Un-
garn. Tübingen 1811, Bd. I. Vorr. VHL), ki még 1764-ben 
életben volt (v. ö. Fejér VI, I, 34, 35). Igy tehát az okmá-
nyok csak ezen idő óta vetődhettek környékünkre, s úgy hi-
szem, nem csalódom , ha a schaumburgi grófság előbbi fősu-^ 
perintendensét Schwarz Godofrédot tartom annak, ki által ezen 
okmányok ide kerültek. Ezen emberről szabadságot veszek 

') Oroszok (peregrinantes de Russ ia j szent Godehard életének 
leírása következtében (Leibniiz í, 512) , vagy talán rutének értendők 
az alat t ? 

Leibnite I I , 1 9 3 ; Pis'or S e r . r e r . G e r m . I I I , 8 1 6 ; Meibaum 
I, 569. 

3) Megemlítendő, hogy Magyarországon több hasonló hangzású 
helység van, p é l d á u l : Dob, é jszakra Nagy-Károly t ó i ; Dob, délnyu-
gatra Nagy-Toka j tó l ; Dab, délre P e s t t ő l ; Dobo, nyugatra Szebentöl ; 
Doba, é jszakra Zilahtól stb. 
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magamnak egy pár jegyzetet közölhetni, mivel az ilyenek 
Magyarországon általánosan tán nincsenek tudva. Megvannak 
ezek Dollé-nál, Schaumburg történetének leirásában 167 — 469 
lapon, vagy tüzetesebben Paulus Conrad János értesítésében 
Hessen-Schaumburg minden superintendeseiröl és templomai-
ról (Rinteln 1786. 8-vo) 53—68 lapon. Szerinte Schwarz 
Godofréd Iglón *), Szepesmegye egyik szabad bányavárosában 
született 1707-ben november 19.; atyja Schwarz Sámuel 
gyógyszerész és tanácsnok volt ugyanott, anyja Judit pedig 
leánya' egy ottani polgárnak és tanácsnoknak, König János-
nak. Godofréd a lőcsei gymnásiumot látogatta meg 1713 
óta, 1714-ben vagy 1715-ben Csetnekre ment, hogy a lengyel, 
onnét pedig Osgyánba, hogy a magyar nyelvet tanúlja; 1724. 
az eperjesi gymnasiumban tanúit, és 1726-tól kezdve a jénai 
egyetemen volt; 1730. (octoberben) gondnok és 1731-ben 
igazgató lett Lőcsén, de pár év múlva leköszönt, és 1738. 
Pozsonyon, Bécsen, Nürnbergen, Majna-melléki Frankfurton 
át Marburgba utazott, 1739. végén azonban Kasselen, Göttin-
gán, Góthán és Jénán át Hálába, hol mester lett, és 1740. 
mint elnök vitatkozott „De initiis religionis christianae inter 
Hungaros , ecclesiae orientali asserta, eademque a dubiis et 
fabulosis narrationibus repurgata", és felolvasásokat tartott. 
1742. igazgatója lett az osnabrücki gymnásiumnak, és 1749. 
meghívást kapott a theologia első tanszékére, a Hessen-Kas-
selhez tartozó Schaumburg grófság superintendensségére és a 
rintelni egyetem consistoriumának ülnöki h ivatalára, mely két 
hivataláról azonban 1782-ben leköszönt. 1750. junius 25. 
hittudor lett, s állítólag 1780. meghalt, de én úgy hiszem, 
hogy halála csak 1784 után következett be , miután Paulus, 
munkáját csak 1786-ban nyomatta, és róla abban még mint 
élőről beszél, egy munkáját is említi (68. lap) 1784-dik év-
számmal. 

*) Magyarul Igló, németül Neudorf, tótul Nowas Wes, nem pedig 
Iglau Morvában. Ledderhose Beiträge zur Beschreibung des Kirchen-
staats der Hessen-Casselischen Lande (Cassel 1780) 721-dik lapja sze-
rint Schwarz 1704-ben születet t volna. 
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Ha tehát Schwarz a kérdéses okmányokat nem maga 
hozta Rintelnbe, történhetett ez a magyar tanúlók által, kik 
tanúlás végett a rintelni egyetemet is látogatták. Az első 
foltét mellett azonban azon körülmény szól, hogy az okmá-
nyok tartalma Magyarországnak különösen azon részét illeti, 
hol Schwarz fiatal korában időzött, és több munkát szerzett, 
melyek Magyarországra vonatkoznak *). 

A mi az okmányokat illeti, azok, mint már említve volt, 
az utolsónak kivételével, mind hártyára írattak, épek, s a 

*) 1) Andraeae Dudith ab Horechowitza Dn. in Smigla. Episcopi 
tunc Tininiensis , orationes quinque in concilio Tridentino habitae, 
quarum posteriores duae nunc primum e MSC prodeunt, cum appedice 
orationum duarum , quas Georgius Draskowith Ep. tunc quinqueeccle-
siensis in eodem concilio dixit. P raefa tus est ac dissertationem de vita 
et scriptis III. auctoris historico-criticam adjecit. — Halae Magdeb. 
a. 1742. 2) Imp. Caes. Just inianus M. Slavicae genti vindicatus, Sche-
diasma historico-philologicum, quo summos in ar te medica honores 
amico suo gratula tus est. Wi t tenbergae 1742.4-o. 3) Decadum Antonii 
Bonfinii editio nupera Posonio-Viennensis jus to praetio aestimata. 
Schediasma literarium et historicum, actui oratorio praemissum. 1745. 
4) Verzeichniss der sämmtlichen Rectorum and Conreetorum des 
Gymnasii zu Leutschau in Ober-Ungarn, von 1520, bis auf diese Zeit. 
5) Rei numar iae e medio aevo specimen 1747. 6) Samuel Rex Hungá-
riáé, qui vulgo Aba audit, et historico et simul numario monumento tam 
nomini quam populo suo reti tutus. Lemgoviae 1761. 7) Flores sparsi 
ad tabulas pignori rel ictarum XII I . civitatum saxonicarum Ter rae sce 
pusiensis in Hungar ia superiori. Rintelii 1766. 4-o. 8) Recensio critica 
originum et occasuumTransi lvaniae sc.Laur. Toppeltini , Rintelii 1766 
4-o. 9) Wolfgangi de Bethlen Historiarum libri. 10) Theologiae dogm. 
prolegomena, deque praecipuis nominibus Dei in originalibus scripturae 
sacrae textibus. Resp. Joh . Sam. Klein. Bartha Hungar . Rintelii d. XVI. 
Mart . 1771. 11) Cerographia Hungár iáé , seu noti t ia de insignibus et 
sigillis etc. 12) Anzeige von des Her rn Grafen Wolfgangi de Bethlen 
Historiarum Hungarico-Dacicarum libri XVI . als einem nach dem ge-
druckten ersten und ungedruekten anderen Theil zum Verlag ganz 
ausgefertigt liegenden Werke . Lemgo 1774. 13) Recensio critica Epi-
tomes rerum Ungaricarum auctore Petro Ranzano siculo, cum triplici 
appendice insignium ad memóriám diplomatum suorum et criseos singu-
laris editionis epitomes Ranzani Tyrnavio-Buolensis, Lemgoviae 1774. 
14) Ent la rv te Bulla Pabs t s Sylvester des IL, die er an den heiligen 
Stephanus König in Ungarn abgeschickt haben soll ; sammt ihren 
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tizennegyedik századból valók. A kiállító pecsétje nincs 
úgy, mint azon korban Németországban általánosan szokás-
ban volt, az okmányra felfüggesztve, hanem reá van nyomva, 
a pecsétviasz már csaknem egészen lepattogzott rólok. Az ok-
mányokon át egészen vékony , keskeny pergamenszeletek 
vannak húzva, s e szeletek végén, az okmány hátsó felén van 
a pecsét ráütve. Az 1324-diki okmányra két (vagy három) 
pecsét volt nyomva, melyek elseje címül egy paizst mutat 
két keresztgerendával. A pergamen meglehetősen vékony, 
a vonások olykor nagyon finomak, és összehasonlítva a Né-
metország részére kiállított okmányok kézírásával, gyakran 
sajátságosak, némely vonásokban egészen eltérők, úgy hogy 
azoknak megfejtése egy külföldire nézve, ki a magyar ok-
mányirásban egészen ismeretlen, igen sok nehézségekkel 
jár. Az okmány tartalma, néhánynál, de gyakran csak rövi-
den, a hátsó félre, néha még az író kezétől vau megírva; 
többen számokkal, a levéltár számaival, vannak megjegyezve. 

Legyen szabad az okmányok tartalmát illetőleg néhány 
megjegyzést tennem, mely a magyar búvároknak alkalmat 
nyújthat az igazi személyeket vagy helyeket jobban, mint az 
nekem sikerülni akart , meghatározni; utóbbiak a tudvalevőt 
mellőzhetik és tekintet nélkül hagyhatják. Ha többet nem 
adtam, mint történt, vétessék kegyesen tekintetbe a segéd-
források hiánya, mert Fejér kitűnő és sokat magába foglaló 
munkáján kivül (mely minden használhatósága mellett is né-
mely okmányokat, talán rosz másolat után, hibásan közölt, 
melyek az okmány kiállításának idejével nem egyeznek), 
melynek kilenc első és teljes kötetét, Dr. Pertz titkos tanácsos 
és fökönyvtárnok úr szívességéből a berlini királyi könyvtár-
ból kaptam használatúi, éjszaki Németország nagyobb könyv-
tárai (Berlin, Göttinga, Hannover) csak kevés ilynemű munkát 
tartalmaznak. Egészen nélkülözöm Róka, Ganóczi, Koller, 

niederlegten Behelfen aus der Legende Charruitii und Pabsts Gregorii 
VII . Briefen 1774. 4-o. 15) Fortgesetzte Nachricht von dem Zustande 
der Unitar ier in dem heutigen G-ross-Fiirstenthum Siebenbürgen 1775. 
17) Catalogus scriptorum de rebus omnis generis Hungár iáé , concor. 
poratarum Provinciarum gentiumque finitimarum. Kintelii 1784. 

Tört, Tár. VI. Köt. 1 2 
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Wagner, Batthyáni, Horvát stb. munkáikat, Katonának számos 
kötetből álló munkáját , valamint Pray Magyar Evkönyveit 
sem használhattam. 

A helynevek megfejtésénél következő térképeket hasz-
náltam : Szendrői Aszalay Józsefét, továbbá, Magyar-, Erdély-, 
Oláhország, Moldva és a Dunafejedelemségek térképét, a 
néprajzi viszonyok megjelölésével Kutsclilieit Val. János-tói; 
a Spruner féle történeti atlaszt, végre Handtke L. térképét 
Moldva-, Erdély- és Oláhországról s az azokat határzó orszá-
gok részeiről, stb. 

I . 

Damus pro memoria quod in Causa quam cdexander 
filius Symonn comitis , comes Endre et relieta petri de Dama-
hyd. fratris Mychaelis filíí Jubid. contra eundem Mychaelem 
personaliter instantem coram nobis habebant. ex nostra per-
missione ipse partes taliter concordarent. quod in octauis 
pentecostes idem Mychael sicut assumpsit. coram capitulo 
varadiensi, Nycolaum filium petri fratris sui restituet ipsi do-
mine Kellete dicti petri tenendum et alendum, cum vna ancilla 
Elysabet uocata. duobus filíis et totidem filiabus ipsius Elysabet 
possessiones autem dicti Petri ipse Mychael tenebít, donec 
idem Nycolaus legitimam uenerit ad etatem. tributum autem 
pontis quod in ipsis possessionibus esse dicitur, comes Mychael 
et alexander maritus ipsius domine de communi locabunt uo-
lent (voluerint) cuius tributi dimídíetas cedet ipsi comiti My-
cliaelí ad tenendum possessiones prenotatas, dímidietas uero 
domine memorate adiecerunt etiam partes quod si dictus 
Nycolaus ad annos discrecionis uenerit, eadem domina sibi 
reddere tenebitur. ancillam filios et filias suas supradictos. Si 
tarnen quod absit ade debitum soluerit, restituet comiti My-
chaeli supradicto et idem sibi debet soluere dotem suam. omnes 
autem litteras superhuius cause processu emanatas, partes co-
ram eodem capitulo debent dare ad cassandum si quas autem 
apud se reseruauerint. ubicunque fuerint presentate casse pe-
nitus et inutiles habebuntur, cdexander etiam dixit. quod vnum 
de filüs ipsius ancille haberet domina supradicta telonium 
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autem síue tributum ipsius pontís a festő sancti Martini vsque 
festum sancti Georgii idem alexander commisit fidei comitis 
Mychaelis. Datum Bude sabbato post octauas sancti Georgii. 

Az ellőttünk álló okmányon, mely szabálytalan alakú 
pergamenen van kiállítva , nincsen évszám, de úgy látszik, 
hogy az a XIV. század első felében, május első napjai vala-
melyikén Budán kelt. Ez okmány által egy másiknak kelte 
is, melyen az évszám szintén hiányzik, közelebbről meghatá-
roz tátik (Fejér VE, II, 205), mely tehát ezen okmánynyal 
meglehetősen egy időbe esik, és ha az abban említett János 
országbírói helyettes János országbíróval egy és azon személy 
volt, akkor kelte csakugyan 1312-re esik (u. o. VIII, I, 441). 
Ezen János azonos lehetne talán Henrik bán fiával Jánossal, 
ki 1302—1304-ig nádor volt, de 1305. egyházi átok alá esett. 

Az okmányunkon keresztülhúzott keskeny, finom per-
gamenszalagról a fejér viaszba nyomott pecsét le van válva, 
a hátsó félen ez olvasható : Pro Michaele contra Alexandriun, 
és Nr. 23. 

Ezen okmányban említett Sándor, fia Symonn grófnak 
(így! vagy tán Symonis-t kell olvasni ?), Buda és Esztergám 
között a Duna jobb partján fekvő Szent Endre *) helységről 
írhatta magát, hol egykor püspökség is (Episcopatus Saman-
driensis) volt légyen (Kaprinai Hungaria Diplom. I, 160) ; 
mi azonban egy másik püspökség (S. Andreae) fölcserélésén 
alapúi, melynek székhelye a Szerbiában fekvő Szendrő volt; 
de igenis van említve egy 1162-diki okmányban (Fejér IX, 
Vil, 675) egy ottani püspöki udvar (curia episcopalis), vala-
mint maga e hely 1255-ben (Fuxho f f e r Monasteriologia II, 24) 
és 1266-ban (Fejér IX, VII, 675.) említtetik. Egy 1459-diki 
okmányban Szent-Endre Heves megyébe tétetik (Kaprinai II, 
313), de én ily nevü helységet ott nem birtam feltalálni. Ügy 
látszik, mintha Sz. Endre és Sz. András között különbség 
volna, mert egy 1328. évi okmányban egy praedium Andree 
—— f ' 

*) U g y hiszem nem Szent-András — Temesvár tól éjszakra, vagy 

azon hasonnevű helység, mely Nagy-Várad vagy pedig a mely épen 

Erdélyben Beszterce mellet t , s nem is Szent-András — Szarvas mellett 

a Körös par t j án értendő it t . — Különben egy curia Nog-Endre egy 

1338-diki okmányban említtetik, 12 * 
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et Endre filiorum Huesman van felhozva (Fejér V f f i ; ü l , 327), 
és egy másikban 1346-ról magister Andreas filius Endre, 
vicecomes de Zonuk fordul elő (u. o. IX, I, 450). 

Fentebb nevezett Sándor gróf általam nem határoztat-
liatott meg egész bizonyossággal, miért néhány hasonnevű 
személyt akarok itt megemlíteni, nehogy mások , további ku-
tatásaik folytán félrevezettessenek. Egy Sándor nevü ország-
bíró már 1272. (u. o. VII, II, 284; VTH, VII, 362) és még 
1304. (u. o. v m , v n , 35) lép föl ; egy Sándor gróf, ha 
Marcellnek (filius Marcelli de villa Márton) már 1269. (u 
o. VIII, VII, 183) jelenik meg; egy olyan, ki Orbaz vagy 
Urbaz 2) vidékén volt gróf, 1272. élt (u. o. VII, I, 307) ; egy 
másik Szebenben (Zibinium) 1275. (u. o. 316), egy másik 
ismét Szala megyében 1285. (u. o. 315); Sándor fia Lórant-
nak (talán az ország nádorának, kiről 1281 — 1255, 1257,1264, 
1 2 7 2 - 1 2 7 5 , 1279, 1284 és 1296. van szó) 1291. élt (u. o. 
VI, I, 126); Sándor, fia egy meghalálozott Csolknak 1292. 
(u. o. VI, I, 126); Sándor, fia Batának, 1296. (u. o. IX. VII, 
717); J a k a b , egy Sándornak fia a Kaplyon nemzetségből 
(Nagy-Károly mellett) 1298. (u. o. VII, III, 112); egy Sándor 
gróf (de Fusuna) 1308 és 1315. években (u. o. VIII, I, 258, 
565; Vi l i , IV, 64) ; egy Sándor mester , fia Lypolth Sándor-
nak (de genere Aba) 1312. (u. o. VIII, I, 625); egy Sándor 
gróf, a meghalálozott Csnckh Sándor fia 1313. (u. o. VIII, VI, 
26) és (mint Kues Sándor) 1332. (u. o. VIII, Hl, 692; egy 
Sándor gróf, SzöllŐs (Zeuleus) Gál nemesnek fia 1321. (u. o. 
VIII, VH, 136) ; egy Sándor gróf , Jakab fia (de Venetsk) 
1322 (u. o. VIII, 11 ,360; VIII, VII, 137); Sándor Bana 
grófja (Wagna, Bagna) 1323 (u. o. VIII, VH, 146). Miklós és 
Sándor, fiai Sándornak (de Miskouch, Miskolc Borsodban) 
1329 (u. o. VIII, III, 350) ; Cselen fiának Sándor grófnak 
fiai 1335. (u. o. VIII, IV, 109); és ez utóbbinak fia Já-

1) Szent-Márton nevü helység több van Magyarországon, p. nem 
messze a leleszi kolostor tól ; a Fe r tő tavának nyugati par t jához közel ; 
délre Győrhöz ; délre Sopronhoz; Nagyvárad mel le t t ; Berettyó Új-
falutól délre ; é jszakkeletre Trencs in tő l ; Szucsán mellett, alkalmasint 
Szent-Márton hegye. 

2) Talán Oravicza, éjszakkeletre Fehértemplomtól ? 
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nos mester 1336 (u. o. 151); Sándor Erdély- és Oláh-
ország vajdája 1342. élt (Schwandtner I, 217. Kogalnischan 
Historie de la Valachie, de la Moldavie, I, 56) ennek mellékneve 
Bazarab (Bessarab) volt, és mint ilyen 1330. jelenik meg 
{Palma Jl, 52), 1342 (u. o. 75), 1343 (Fejér IX, I, 108), 1345. 
és 1346. (Allgemeine Welthistorie Bd. XLIX. d. 86). meghalt 
1350. (u. o. XLIX, d. 319),hanem 1360(u. o. X L I X d . 152), 
vagy talan épen csak 1372 (u. o. 208), de mások után 1352. 
(.Kogalnischan I. 56). Vájjon a fennevezett Sándor gróf alattnem 
a hasonnevű országbíró értendő-e ? Mint ilyen, okmányilag 
megneveztetik a következő években : 1324 (Fejér VIII, II, 
551); 1325 (u. o. 608, 618); 1326 (u. o. VIH, III, 59, 61, 70, 
82, 91, 96, 99, 102, 111, 113, 116, 169, 170; VHI, VII, 187; 
Schmitth Episcopi Agriensis I, 263); 1327 (u. o. VIII, III, 94, 
176, 190, 210, 215, 223, 225, 231, 236, 240, 258, 763; VIH, 
IV, 659; VIII, V, 177 ; VIH, VI, 100); 1328. jan. 11. (u. o. 
VIII, Hl, 300), jan. 14. (u. o. 275) és jan. 27. (u. o. 273), 
de febr. 25. már nem volt életben (u. o. 276). Mivel e hivatal 
nem volt örökölhető, másokat is látunk egyes években azzal 

'felruházva. Így Dionys (Deseu) 1322 — 1330-ig; egy Lám-
áért 1317—1324-ig. Sándort hivatalában Pál követte, fia 
Nagy-Mártoni (de Nagy-Márton) Simonnak, bizonyosan ugyan-
az, ki e hivatalt már 1319. viselte (u. o. VIII, H, 221) ; talál-
kozunk ezzel 1328. (u. o. VIII, VH, 209); május 10. (u. o. VHI, 
IV, 654); és még 1349. életben volt (u. o. IX, VI, 43, 46); egy 
ideig (1328-ig) macsói bán is volt (u. o. VIII, I, 439 ; VHI, 
III, 273 ,300 ; VIII, V, 183; VHI, VH, 215). Véleményem 
szerint Pálnak családfája a következő alakú lehetne : 

_ _ _ _ _ _ Simon 1277. 
Simon 1277—1304".'' V "'llihály 1277 — 1304. 

Pál 
1312—1349. 

E Nagy-Mártoni Simon gróf nem volt-e Pálon kivül még 
a mi Sándorunknak is atyja ? Előfordúl még egy Simon mint 
szabolcsi gróf (Nagy-Tokaj és Keresztúr mellett), de ennek 
fiát Jánosnak hívták (u. o. VI, H, 250). 

A mi Sándorunk, úgy látszik, vagy gyámja volt Miklós• 
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nak, vagy testvére Miklós anyjának, a meghalt Damsahidi Péter 
özvegyének, vagy épen ez utóbbinak második férje. S vájjon 
Pétert, Simonnak — ki Vidung-nak nevezteték — fiát nem 
tarthatnók-e az utóbbi testvérének (u. o. VII, II, 205) ? A 
fentebbi okmány megmagyarázásához tehát szükség lesz itt 
néhány történeti tényt felemlíteni, melyek alkalmasaknak lát-
szanak annak tartalmát némikép felvilágosítani. Az épen 
említettük Péter fivérét Mihálynak hívták, s mindketten úgy 
látszik részint adómentesen, részint hübérileg birták a követ-
kező helyeket : Baranka *) várát, egy kelet nélküli oklevél 
erejénél fogva, mely ü l . András királytól adatott ki Scennán -) 
(u. o. VI, I, 201), a kéri és panyolai jószágokat a Szamos 
mentében Szatmár megyében3) a szétrombolt vár telké-
vel és két vízimalommal együtt (u. o. VI, I, 201), a dumai és 
penequei 4) birtokot, Damahyda 5) hídját, malmokkal és halá-
szattal együtt. Talán Kálló helységben is birtak valamit, nem 
különben Nagy-Semjénen is (v. ö. u. o. IX, V, 324; IX, VI, 

Bizonyosan Barakan vagy P á r k á n y , azelőtt megerősített 
helyse'g a Duna mellett , Esz te rgám várossal átel lenben. 

a) Vagy Zinna , Sz inna , keletre Homonnától ; vagy Szenna, 
nyuga t ra Ungvártól , de nem Szenna Kis-Lengyelországban, vagy e'pen 
Szinya Dees e's Szamos-Újvár mellet t Erdélyben. Seinnán 1307-ben 
egy okmány bocsá t ta to t t ki (Fejér VIII, VII, 368). Egy Szina fekszik 
Kassától délre is. 

3) Keer, ta lán Kér-Semjén Olcsvától dél re , de nem IScigy-Kér, éj-
szakra Szántó és Váral jától , s nem is Kerö nyuga t r a Szamos-Újvártól. 
— Panyala kétségkivül Panyola, délkeletre Olcsvától, de nem Polyan 
Lelesz mellet t . 

4) T á n Penyige Fejér-Gyarmat mellett , vagy Paiiyak, nyugatra 
Kolosvártól Erdélyben ? 

5) Damahida mellett , a bíd miatt ta lán Damonya gondolandó, 
mert Damahida mellett , Nagy-Káro ly és Szatmár-Németi között ágy 
látszik semmiféle víz nincsen, ámbár a névhasonlóság nagyobb. A hyda 
világosan hídra vonatkozik, s a nagyvárad i kápta lan okmánya maga is 
uta l erre (Fejér VII, II, 215). Szolgál janak erősítésül még a kővetke-
zők : Apa-hida (Pons Abbatis) 1280. emlí tve (u. o. VII, IV, 281) éjszak-
nyága t r a Kolosvártól vagy Nagy-Enyed m ellett E rdé lyben ; Nyarhyd, 
1291-ben említve (u. o. VI, I, 156); Széhely-hid (Pons Siculus) a Be-
ret tyó mellett B iha rban ; János-hida vagy hídja , P e s t megyében; Ber-
hida, éjszakra a Ba la ton tó l és keletre Veszprémtől . 
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131). Az előbbi helység kétségkívül a mai Nagy-Kalló Sza-
bolcs vármegyében, vagy talán a térképeken megjelölt Kdlló-
Semjen Mária-Pócs mellett, de semmi esetre sem azon Kalló, 
mely Yáctól keletre fekszik. A XTV. századbeli okmányok-
ban többször történik említés ezen helységről (v. ö. Fejér VIII, 
H ; 677 ; Vlír, IV, 629, 644, 646 ; VIII, VI, 88 ; IX, I, 546, 
547). Mivel Nagy-Kálló mellett és környékén folyó nem ta-
lálható, nem tndom magamnak megmagyarázni azt, mit egy 
i 375-cliki okmány mond : in porta Challoo (Challo) in Zeulos 
in transitu fluvii Morwa (u. o. IX, VI, 185, 186; IX, VII, 2 3 
374), miután Sz'óllös mellett a Tisza foly; hát ha mindkét 
helységet Szerviában a Morava mellett kell keresnünk ? A má-
sodik helység Nagy-Semjén, talán Ér-Semjén Szabolcs mel-
lett a Berettyótól éjszakra Biharban, vagy pedig Kér-Semjén. 

Jobb áttekinthetés végett közlök itt egy családfa-kivo-
natot, melyet az általam használt okmányi tudósításokból 
állíték össze, a magyar történetírókra bízva helyessége meg-
vizsgálását : 

Ubal 
I. Péter (Damahidi) 
felesége NN. 

I. Miklós 

I. Mihály 

feleségei jJ* 

1. 1. 
Pál I. István 

2. 
László II. Mihály 

János II. István 
(Lengyel) 

II. Miklós II. Péter III. Mi klós 
Tamás III. Mihály 

II. Péter 
(Lengyel) 

Ha Ubal, Ubul, a mint én velem, férfinév, úgy látszik 
mint helynév is fordul elő 1220-ban (u. o. VII, Hl, 21), akkor 
családatyja azon nemzetségnek, mely magát Semjén-tői (de 
genere Semjen, Nog-Semjen) és Kallóról is nevezte. Ez azon-
ban egy jelentésű lesz Jubul-l&l *), a mint e név a kérdéses 
okmányban íratik, s ez esetben két testvérre akadunk mint 
ennek fiaira, kiknek egyike I. Péter magát birtokáról Dama-
hidá-ról nevezi, ki azonban az oklevél keltekor már nem volt 

*) I t t nem Geubul gondolandó, mert ezen nemzetse'gnek úgylát-
ezik erdélyi Beszterce volt széke, s nem Besztercebánya Zólyomban. 
Egy János, sic dictus Henul Geubul fiának Jánosnak fia 1328-ban élt 
(». 0. VIII , III, 331), és egy János gróf Besztercei Geiibul-n&k fia 1340-
ben je lenik meg (u. o, VIII , I, 540). 



184 OKLEVELJ ADALÉKOK. 

életben, miután csak Miklós fia és özvegye említtetik. A má-
sik 1. Mihály kétszer nősült, a két nő nevét azonban nem pu-
hatolhattam ki. I. Mihálynak első házasságából Pál (1282 ? 
1289) és I. István (1282 ? 1289—1321, meghalt 1324-ben), a 
másodikból I. László ( 1 2 9 2 - 1 3 4 4 ? 1333) és II. Mihály 
(1292 —1325, 1324?) származtak (a rekeszbe zárt évszámok, 
azon okmányokból szedvék, hol említve vannak). Péter, ki 
Korutnuki Lengel-iick. neveztetik 1343, úgy látszik fia volt 
II. Mihálynak (u. o. IX, II, 278, 287, 288; IX, VI, 10), Pál-
nak utódait azonban ki nem kutathattam. I. Istvánnak fiai 
voltak (1317,1324) János, II. István (1317—1347) és I. Mik-
lós; I. László fiai pedig (1344, 1347) Péter, II. Miklós, Ta-
más és III. Miklós. Ha János Ivánnal azonos, akkor úgy-
látszik, hogy ez magát Kálióról írta, s a Lengyel vagy Lengel 
nevezetet is viselte, mely esetben ugyanaz volna, ki az 1324. 
(aláb. ok. II.), 1325. (Fejér VIH, H, 677), 1344. (u. o. IX, I, 
250), 1346. (u. o. 442) és 1347-dik években (u. o. 546) kelt 
okmányokban ezen név alatt fordúl elő. Ezen Jánosnak 
II. László és Demeter fiai voltak, 1346 (u. o. 442). Ha II. 
László Kállói Lászlóval egy személy, akkor ennek, 1380-ban, 
két fia volt, Mihály és Uhui (u. o. IX, VI, 304), azonban egy 
fíigrai Lengennek nevezett Lászlónak is volt fia, kit Jakabnak 
hívtak (u. o. IX, V, 294). 

E nemzetségé volt a leleszi kolostor fölötti kegyúri jog. 
A tributum pontis alatt nem csupán a német hídpénz 

vagy vám értendő ; e nevezet kapupénz helyett is előfordúl 
(v. ö. Allgemeine Welthistorie Bd. XLIX. 520). 

Utólag megjegyzem még, hogy 1250. egy Mihál Ubal 
mint ugocsai gróf fordúl elő (Fejér VIII, IV, 295) , ki Kún 
László király idejében élt; mivel pedig ennek pártján állott, 
ellenségei által elűzetett, mire fiai részint Lengyel-, részint 
Oroszországba (Ruthenia alatt bizonyosan a ruthének földje 
értetik, Zempléntől egész Galíciáig, mert Rasciára nem lehet 
gondolni, jóllehet sz. István fia Imre herceg, Dux Ruizorum-
nak neveztetett, v. ö. Leibnitz Scr. rer. Brunsvic. I. 726 ; 
Pertz Monum. V, 98) futottak, ő maga azonban hasonnevű 
fiával Eszters-amba ment. 
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II. 

1321. 14. apr. 

Venerabiii in Christo patri domino B. dei gracia Stri-
goniensis ecclesie archielecto eiusdemque loci comiti perpetuo 
amico suo reuerentissimo. Johanka diuina [miseracione Epi-
scopus varadiensis reuerenciam promtam et paratam cimi sin-
cera et mutua in domino caritate. Vir discretus et honestus 
magister Petrus filius Stephani. fiilíj Mychaelis proximi nostri 
Plebanus ecclesie beate virginis de zeuleus et de vgacha a 
nobis instantissime postulavit. ut quia propter viarum discri-
mina litteras venerabilis patris. Thome. quondam archiepi-
scopi Strigoniensis predecessoris vestri super Plebanie sue 
collacione confectas, veretur seu formidat vestre paternitati 

-transmittere. tenorem earundem amicicie vestre transscribí 
sub nostro sigillo faceremus ad cautelain et maiorem certitu-
dinem. quarum tenor talis est. „Nos Thomas miseracione diuina 
archiepiscopus Strigoniensis eiusdemque loci comes perpetuus 
significamus puibus expedit vniuersis presencium per teno-
rem, quod nos attendentes ydoneitatem et industriam discreti 
viri magistri Petri filij. Stephani filíj Mychaelis ad régimén 
animarum et ad honus ecclesiasticum subportandum eundem 
in plebanum ecclesie beate virginis de zeulus et de vgacha 
prefecimus et pastorem. Eleccionem per parochianos eiusdem 
ecclesie de se factam ratam habentes gratam et acceptam et 
auctoritate presencium confirmamur. Committentes eidem 
ipsam ecclesiam beate virginis spiritualiter et temporaliter 
gubernandam. Si quis autem ausu temerario eidem, et nostre 
collacioni in hac parte contraire presumpserit indignacionem 
omnipotentis dei et excommunicacionis sententiam ex nunc 
per nos latam in híjs scriptís se nouerit incursurum, et de iu-
ribus et prouentibus eiusdem ecclesie sub eadem pena excom-
municacionis ad plénum sibi uolumus responderi. In cuius rei 
testimonium presentes sub appensione sigilli nostri eidem du-
ximus concedendas. Datum Bude feria secunda proxima ante fe-
stum assumpcionis beate virginis.Anno domini M° CCC° XIY°." 
Nos igitur petitionem dicti Petri plebani fore iustam atten-
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dentes formám predictarum litterarum cum pendenti sigillo 
consignatarum non abrasam nec in aliqua sui parte víciatam 
de uerbo ad uerbum sub nostro sigillo vestre transcribi feci-
mus paternitati. Rogantes et requirentes intime amiciciam 
vestram. quatenus predictas literas benigne acceptantes, optentu 
peticionis nostre mediantibus vestris litteris vestroque sigillo 
dignemini paternaliter confirmare, ne vestris in temporibus 
iura ecclesiastica in talibus et in alíjs consimilibus persuasio-
nes et instigaciones maliuolorum roborare carentía, valeant 
deprimi seu conculcari, sed magis incrementa uirtutum queant 
adipisci. Datum Varadini feria tercía proxima ante festum 
sancte Elene regine. Anno dni M° CCC° xx° primo. 

Ezen 1321. apr. 14. Nagy-Váradon kelt oklevél hosszú-
kás négyszegű hártyadarabra van világosan í rva; pecsétje 
nincs, iigy látszik azonban, hogy hátsó felén a keresztülhú-
zott pergamenszeleten, fejér viaszba nyomott, tojásalakú pe-
csét volt, mely mintha egy szentet tüntetett volna elő. Az író 
kezétől az okmány hátsó felén következő szavak olvashatók : 
Venerabiii in Christo patri domino B. dei gracia locique eius-
dem comiti perpetuo amico suo reurendo, és egy más, a múlt 
századból valónak látszó kéztől : Semmiedrato (?) Plebania 
Szőlősiensis Plebano Petro collata és Nro 2. 

Ezen okmány az egyház terére vezet bennünket; az 
esztergami érsekhez van intézve, ki abban csak nevének kez-
dőbetűjével jelöltetik. Ez Boliszló tessényi herczeg volt, ki 
1320. okt. 6. (v. ö. Fejér VIII, II, 269, 270) jutott ezen mél-
tóságra, és 1329. halt volna meg (Schmitth I, 263). Az utolsó 
előttem ismeretes okmány, mely róla emlékezik, 1328. nov. 27. 
kelt {Fejér VIII, III, 296). Utána III. Miklós választatott, ezt 
132^. és 1330. látjuk megnevezve (u. o. 404, 514; Pray Hie-
rarchia Hung. I, 169), ki azonban meg nem erősíttetett e mél-
tóságban ; követte Telegdi Csanád, ki azelőtt nagy-váradi 
prépost és egri püspök volt, fia Tamás grófnak, Telegdi Pon-
grác fiának a Csanád nemzetségből, előbb Mátyás volt neve s 
apr. 30. (Schmitth I, 261) vagy junius 4. 1330. (u. o. 267; 
Pray I, 169 ; v. ö. Fejér VHI, IV, 157) választatott; ugyanez évi 
julius 22-kén fordul elő okmányilag (Fejér VIII, III, 195). 
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Miután tehát III. Miklós a megerősítést nem nyeré el, az ok-
levélben a püspökség megürüléséről van szó, a mi e szerint 
1329. jan. 20. (u. o. VIII, III , 364 ; Schmitth I, 264) történt 
és még 1330. aug. 22. is (u. o. 453. 461) tartott volna. Itt 
azonban tévedéseknek kellett becsúszni, ugyanis, ha talán 
1330. helyett nem 1329. olvasandó, kell hogy a hónap más 
legyen, miután Csanád 1330. jul. 22-én már hivatalában volt, 
miért is ez okmány vagy az évnek valamely későbbi napján, 
vagy talán 1331. íratott. Az említett okmány keltét lejebb 
szállítani annál kevésbbé átallom, mert nem csak hogy az 
esztergami érsekség megiirültsége mart. 11, april 3. és 30., 
máj. 5, jun. 11, 28, aug. 22. 1330. látjuk feljegyezve, de Csa-
nád mindezen napokon (mart. 4, máj. 9., jun. 7. is) még mint 
egri püspök fordúl elő, és ottani követője II. Miklós csak dec. 
11. (Fejér VIII, III, 529), dec. 12. 1331, (u. o, 590) és 1332-
(Schmitth I, 285; Pray I, 207 ; v. ö. Fejér VII, III, 600, 626, 
641,671) jön elő okmányilag, miért is Csanád-nak csak az 1330. 
év végével, mindenesetre 1331. febr. 24. előtt (Fejér VIII, III. 
526, 572, 573) kellett esztergami érsekké emeltetnie, és így 
Boliszló elhúnyta 1328. nov. 27. és 1329. jan. 20. között tör-
tént volna. 

Ezen okmányba van egy más, 1313. aug. 14-n kelt ok-
mány beigtatva Boliszló elődjétől, II. Tamás érsektől. Ez ; 

mielőtt az érseki székre lépett volna, székesfehérvári prépost 
volt (praepositus albensis), hol őt utolszor 1305. aug. 4. (fe-
ria 10. post festum Petri ad vincula) találjuk, és hol utódja 
János 1317. (u. o. 224), és pedig sept. 3. (u. o. 227) lép föl 
okmányilag. Ezen Tamás alkalmasint esztergami nagyprépost 
is volt, és ott okmányilag a következő években fordúl elő: 
1291. (u. o. VII, II, 119, 376), és pedig ezen év május 8. v. 
31-től (ascens. domini), habár egy László még 1292 (u. o. VI. 
I. 210) aug. 11. (u. o. 233) előjön, vagy 1296. (u. o. VIII. III. 
432.) april 28-tól (u. o. VII. II. 38) egész 1303. jun. 3-káig-
(u. o. VIII. I. 119), és hol Theojphylus dictus gyermek már 1304 
nov. 1. (u. o. VIII. I. 169) mint utódja megjelenik. Érsekké 
Tamásnak 1305. febr. 5-n kellett lennie (u. o. VTII, I, 182)^ 
mely napon még Mihály elődjét látjuk működésben, és 1305. 
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(u. o. 179) febr. 19-ke között (feria IV. ante festum Cathedra 
Petri), ha az oklevél kelte nem hibás, és Mihályról nem csu-
pán alkalmilag emlékszik meg, mert egy más okmány szerint 
ö már 1304. nov. 1. nem volt életben (u. o. 170). Tamás ha-
lála 1319. évbe, mely évben utolszor történik róla említés 
(Schmitth I, 252; Pray I, 167), esnék. 

A mi az okmány kiállítóját illeti, ki nagyváradi püspök 
volt, az okmányban, mint 1320. (Fejér VIII, VII, 126), Jo-
hanka néven neveztetik, ennek ellenében más okmányokban 
és évkönyvekben majd Ivanka, Iwanka, Juanka, JocinJca és 
Johannes néven címeztetik. Ezen nevek azonosak Jánossal 
(oroszúl Iwan), és Iwanka ugyané névnek leggyakrabban 
használt illyr formája (v. ö. Schmitth I, 262), némely közép-
kori okmányok mindamellett különbséget látszanak tenni 
Iwanka és János között ha talán ez nem csupán azért történt, 
hogy két egyforma nevü személy között különbség tétessék, 
s hogy az egyet Iioankának nevezték, míg másika János né-
ven szólíttaték *); olyformán mint a németeknél a Johann és 
Hans (épenúgy András és Endre, v. ö. Fejér VIII, III, 327.) — 
Legyen szabad Iwankára nézve is pár megjegyzést tennem. 

I. Imre nagyváradi püspök 1317. nov. 14. halt meg (u. 
o. VII, IV, 173 ; IX, IV, 595), utódja a mi Iwankánk lett (u. 
o. VII, IV, 174; IX, IV. 596). Legelőször 1318. találtam őt 
okmányilag (u. o. VIII, II, 145; Pray II, 171; Palma II, 42 ; 
Katona I, 352, 355), ugyanis jan. 25. (u. o. 162) és mart. 14. 
(Szeredai Series Episc. Transsilvan. 67), legutolszor 1328. (Fe-
jér VIII. I, 439 ; Vit t , V, 183), és pedig jan. 27. (u. o. 273), 

') Úgymin t : Johannes filius Ivance (Fejér VIII, IV, 115), 1294. 
Johannes et Gregorius filii Ivanka, comitis de Ewös (u. o. VII, I I ; 
178; v. ö. Archiv des Vereins fü r siebenbürgische Landeskunde. I I I , 
II . Tentamen Indicis diplomatici 76); 1296. (u. o. VII, IV, 236, Archiv, 
u. a. Tent . p. 78) ; 1335. és 1368. Johannes filius Ivance, Ivanka (u. o. 
VIII , IV, III , 314, 317, 348); 1348. relicta Johannis filii Iwanka (u. o. 
IX, I, 612); 1353. Johannes filius Iwanka de Somos (u. o. IX, II, 297); 
1381. Johannes et I w a n k a fra t res filii Johannes (u. o. IX, V, 469, 
517) stb. 

*) Nem. I v á n ^ J o a n n e s Baptista. Szerk. 
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febr. 25. (u. o. 278), mart. 9. (u. o. 286, VHI, VII, 214), apr. 
21. (u. o. 267), máj. 3. (u. o. 290), máj. 10. (u. o. VIII, IV 
654) és noy. 17. napjain (u. o. VIH, ü l , 296); halála 1329* 
(u. o. VIH, IV, 173, 174; IX, IV, 595) következett be. 
Utódja, I. András, Gúthkeledi Báttor, még ugyanazon évben 
választatott meg (u. o. 173), és pedig jan. 20. előtt (u. o. IX, 
IV, 595; v. ö. VIII, VII, 222; Schmitth I, 264; Pray II, 172). 

Munkácstól délre, nem messze a Tiszától fekszik Nagy-
Szöllös mezővárosa, Ung vármegyének főhelye, melyet én 
azonosnak tartok a fentebbi okmányban előforduló Zeideus 
helységgel, mely a -nagyváradi egyházkerülethez tartozott 
(Pray II, 145), mi azonban hibás lehet, és melyet meg kell 
különböztetni azon Nagy Szöllos-tői (Seleus) , mely Vásár-
helytől éjszakra fekszik és a veszprémi püspökséghez szá-
míttatott (u. o. I, 270.) Egy Zeuleus nevü falut (villa), és egy 
hasonnevű birtokot (terra, posessio) okmányilag a következő 
években találtam megemlítve: 1082. Fejér VI, II, 354, 356, 
357 ; Pray I, 270), 1221 (VI, I, 299, 1301), 1266. (n. o. VI, 
II, 88; VII, V, 346), 1273. (u. o. V, II, 89), 1327. (u. o. VIII, 
III, 259), 1345. (u. o. IX, I, 322), 1360. (u. o. IX, VI, 114), 
1361. (u. o. VIII, II, 326), 1378. (u. o. IX, V, 246); továbbá 
egy várat 1290. (u. o. VI, I, 69), egy szigetet (Zeules) 1322. 
(u. o. VIII, VII, 136) és polgárokat (de Zeülős) 1383. (u. o. 
Index 444). Talán ezután nevezték magokat az 1287. előfor-
dúló Zeuleus-i nemes urak (u. o. V, III, 386), kikről 1321. is 
van említés (u. o. VIII. VII, 136), és kikhez Zeuleus-i Pál-
nak fia Mihály is, ki 1376. jelenik meg, számítandó. — H o g y 
azon Pál *), ki 1338. mint Zeuleus-i (Zelleus, Zellenus, Ze. 
leus) plébános említtetik (u. o. VIII, IV, 301, 302, 309; VIH 
V, 246; IX, I, 260), hivatalbeli utódja volt az okmányban 
említett Péternek, még kikutatandó. 

Ugacsa (Ugusca, Ugocsa, Wgocs, Ugatsa is), Szőllős 
közelében keresendő, hol az Ugocsa-i vagy Ugocz-i grófság a 
Tisza mellett, Ugocsa vármegye, van. Ugyanis a régi Ügocs 

*) E g y Tamás, fia Ugocsa-i Tálnak, 1323-ban élt (Fejér VIII , I I , 
422). 

i 
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várának voltak ott romjai, melytől aztán a megye nevét vette. 
Ezen vármegyéről, valamint az azt kormányzó főispánokról 
is, kikről egy hiányos jegyzék ismeretes (u. o. VIII, IV, 295), 
ölötte gyakran történik az okmányokban emlités. Egy-e ez 
Ugocscssil ? (Schwandtner I. 421). E vármegye 1262. említte-
tik (Fejér VII, III, 46) stb. 

III. 
1324. 15. sept. 

Nos Magister Stephanus filius Pauly Bani. Comes de 
Zobolch, et quatuor Judices de eodem damus pro memoria 
quod cum sabato proxímo ante festum Natíuítatis virginis glo-
riose Petrus clericus de semmen personaliter coram nobis con-
stitutus et causam quam in octauis Natiuitatis Beate virginis 
coram Nicolaum filium Stejphani et Paulum filium ebed necnon 
petrum filium Zalizta moueri intendit Jolianni dicto Lengen 
commisit exequendas ratum et firmum abituros quidquid per 
eundem ordinatum fuerit. Datum in Kallo die prenotato anno 
domini M° CCC° X X 0 quarto. 

Ezen okmány, mely világos vonásokkal, vékony és kes-
keny hártyán kelt, hátsó felén két (ha nem három) kerek, 
barna színű pecséttel volt megpecsételve, melyek közöl a bal-
felöli két keresztgerendát mutat czímerül, a viasz azonban 
már nagyobbrészt lehullott. Az okmány írójának kezétől a 
hátsó félen ez áll megjegyezve: Proeuratoria pro Johanne 
dicto Lengen, és alul No. 7. áll. Az okmányban előforduló 
Semmen hely nem Semjennek olvasandó-e ? (v. ö. feljebb.) 

István mester, szabolcsi főispán hivatalbeli utódja lehe-
tett az 1317. (Fejér VIII, II, 52, 98, 101) és 1322. (u. o. 394, 
v. ö. 328, a hol szatmári főispánnak is neveztetik) előforduló 
Dausa (Dózsa) ispánnak, ki akkor erdélyi vajda és egyszer-
smind 1326. bihari *) főispán is volt (u. o. 286), ha ugyan 
még 1324 nem halt meg (u. o. 512), mindamellett 1325. egy 
Jakab mester mint Szabolcsi főispán (u. o. 677), fia a volt ná-

Bihar puszta vár, Bihar megyében, Nagyváradtól éjszakra. 
Benedek (1203) az országnádor bihari főispán volt (Fejér IX, VII, 642). 
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dórnak Dausának, ki még 1335. élt (u. o. VIII, IV, 134). Ist-
ván mint alispán, 1325. (u. o. VIII, I, 647, 677), 1330 és 1331. 
is (u. o. VIII, III, 504, 575) fordúl elő, ámbár e hivatallal 
1330. (u. o. 504), 1331. (u. o. 575) és 1334. (u. o.) egy Oli-
vér mestert látunk fölruházva, ki 1336, 1338, 1342, 1349, 
1353 és 1356. országbírája volt. A fentebb említett Istvánnak 
atyja, Pál bán, semmi esetre sem egy a már egyszer említett 
hasonnevű macsói bánnal. Egy Pál bán, fia István bánnak, ki 
1283. élt (u. o. VIII, III, 178), apja lehetett a mi /szánunknak, 
mindamellett nem egy azon Pál gróffal, Pál Horvát bán fiá-
val, ki 1283. említtetik (u. o. VIII, II, 381), már 1293. 1314. 
(u. o. VII, IV, 226, 228) és 1318. (Allgem. Welthist. XLIXC 

252), mint Banus Maritimus, brebíri *) gróf jön elő. Egyéb-
iránt egy István, Bosnia bánja, 1345-ben élt (Scliicandtner I, 
221; Alig. Welthist. XLIXC 508, 510), ki 1357-ben halt meg 
(Alig. Welthist. XLIX0- 312). 

Ha e név: Ebed, családnév lenne (itt tehát de Ebed) 
megjegyzem , hogy egy ily nevü hely , valószínűleg nem, 
messze Esztergámtól, 1337-ben (Fejér VIII, IV, 283) ok-
mányokban említtetik; egy hasonnevű birtok (possessio) pe-
dig 1229. (u. o. VII, I, 223), 1285. (u. o. V, I I I , 314) 
és 1334. (u. o. IX, V, 273) jön elő. Ebednek fiai Rajnáid 
és Ják testvérek (filii Ebed), kik a Ják (Jaak) nemzetség-
hez tartoztak, okmányokban 1262-től (u. o. VII, I, 321) 
egész 1302-ig (u. o. VIII, I, 112, 141) fordúlnak elő. Pál, 
fia lehetett ezen testvérek egyikének. 

') E g y Gregorius brebíri g r ó f 1 2 9 8 - b a n é l t (Schwandiner I , 763), 
ta lán egy Georgiussal, mert egy ilyen és Mladin 1293. testvérei vol-
tak II. Válnak, ki magát pecsétjén t ragár i grófnak (Comes Tragurien-
sis) nevezte. György 1347. jul . 3. a Zríni grófságot kapta (Fejér VII, 
IV, 228), ha nem 1357-ben (Alig. Welthist . XLIX^ 513), hol Mladin 
legíf jabbik fia I'ál kap ta volna e grófságot. Egyébi rán t hogv I. Pál-
nak még egy Gregorius fia is volt, kiről 1292. van említés (u. o. 500), 
és ki 1298. a sebenicói püspökséget alapí tot ta volna (u. o. 501), má-
sok szerint az áll, hogy ezen Gregor I. Pálnak dalmát bánnak test-
vére volt (v. ö. Gebhardi Gesch. von Dalmat ien 105; Schimek Gesch. 
von Bosnien 66.) Atyjuk István (Stepko) Subics volt, ki 1284. említ-
tetik (Alig. Wel this t . X L I X c 500). 
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Zalizta alatt talán Szelisztye értendő Huszt mellett, Mar-
maros vármegyében; egyébiránt Borsodban is van Aszalótól 
nyugatra egy Zsilic nevü helység. 

Szabolcs vármegye, nevét az ott létezett régi vártól vette, 
melyről 1275. is van említés (u. o. V, II, 262); de már 1021. 
(u. o. VII, III, 12) is. 

IV. 
1325. 4. máj. 

Nos quatuor Judices nobilium prouincie de Zobolch da-
mus pro memoria, quod cum instigante dyabolo humani ge. 
neris inimico per Johanném filium Stephani de Senden Symok 
seruientem magistri Stephani filij Pauli Bani vicecomitis de 
Zobolch. viam v'niuerse carnis ingredi contigisset. eandem per 
composicionem proborum virorum idem Johannes filius Ste-
phani vnacum iobagionibus suis. Petro scilicet dicto Zekid et 
Markus filio Chene et alijs quibuslibet iobagionibus suis, cum 
eodem magistro Stepliano in talem pacis deuenerunt vnionem, 
quod idem Johannes predicto magistro Stephano sedecim mar-
cas partim in denariis partim vero in extimacione condigna, 
in terminis infra scriptis soluere tenetur coram nobis, videli-
cet sex marcas in uigilia Penthecostes. quinque marcas sab-
bato proximo post octauas beati Jacobi apostoli, residuas vero 
quinque marcas sabbato proximo post octauas Assumpcionis 
beate virginis tali vinculo mediante quod si primam soluci-
onem omitteret in soluendo, iuditio subiacebít, sí vero secun-
dam, penam dupli incursurus, sí autem terciam omittet pecu-
niam prius persolutam. premissis enim solucionibus debito 
more completis. idem magister Stephanus litteras suas expedi-
torias sígíllo suo consignatas. ipsi magistro Johanni et iobagio-
nibus suis predictis emanare facere se assumpsit. Datum in 
Kalló sabbato proximo post octauas beati Georgij martiris, in 
Anno domini M° CCC° XX m 0 quinto. 

Ezen okmány, mely keskeny pergamenszeletre finoman 
és csinosan íratott, egy hibás másolat után már megjelent 
Fejérnél (VIII, II, 647—648). A hátsó félre nyomott pecsét-
viaszból többé mi sem látható, de a következő s z a v a k olvas-
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hatók az író kezétől: Composicionalis pro magistro Stephano 
filio Pauli Bani contra magistrum Johannera dictum Lengen 
super interfectione seruienti (sic) eiusdem talimodo quod do-
minus (?) Johannes sedecim marcas debet persoluere in tribus 
terminis intropositis scilicet sex marcas in vigília Pentecostes. 
secundam (?) sabbato proximo post octauas beati Jacobi, ter-
ciam post octauas assumpcionis beate virginis Sabbato pro-
ximo. Továbbá egy tizennyolcadik századbeli kéztől: accorda 
super interempto servitore Magistri Stephani filij Pauli Bani 
vice Comitis de Zobolch, per Stephan de Semjenj quasdarum (?) 
in 16 Marcis. 1325, és ez alatt: Sam. Székely de Doba mp. 
1829, oldalt No. 22. 

Egy Péter, Zekul *) névvel 1323. mint pap (Fejér VIII, 
II, 495a ) jelenik meg, s valószínűleg ugyanaz lesz, kivel 
1330. mart. 31. mint pozsonyi esperessel találkozunk (u. o. VHI, 
III, 490), bizonyosan azon időben, midőn ott longobárd Jakab 
Piacenzából, prépost volt (v. ö. Pray II, 294), ki ezután 
nem sokára csanádi püspök lett, és 1343. ugyané minőségben 
Zágrábba tétetett által, hol 1349. oct. 16. meghalt (u. o. II, 
345; Kercselicli Histör. Zagrab. I, 128). Egy Zekul Péter ser-
viens 1326. (u. o. VIII, III, 170; VIII, IV, 644) é l t ; egy ily 
nevü birtok 1330. (u. o. VIII, III, 504) és 1379-ben (u. o. X, 
I, 359 ?) egy Zakal nevü birtok pedig 1344. (u. o. IX, I, 237) 
van említve; egy Zokoli Marcell 1289. (u. o. V, III, 473) je-
lenik meg; egy Zekel János 1445. (Scliicandtner I, 326, 329); 
egy Zekel Tamás, igazabban Szentgyörgyi Zekely 1452-től 
(u. o. I, 337) 1361-ig (Kaprinai II, 108, 478) vrányai perjel 
volt, és 1352. is előfordúl (Fejér IX, II, 194), haugyan ez év 
nem 1452-nek olvasandó, miután akkor Cornuti Bauclonus 
egész 1340-ig (Fuchshoffer II, 202, 232 Fejér IX, IV, 254) 
volt ezen méltósággal felruházva. Felemlítém még, hogy Zem-
plén megyében is volt egy kerület (terra) melyet Tochol-nak 
(1289) neveztek (Fejér VII, III, 93), valamint egy nemzetség 

*) Egy Zebul Péter .1335. fordul elő mint budai kanonok (Fejér 
VIII, IV, 120) ; egy Zehell Jakab 1494. élt (Ratlkaij Memor. regg, 
Dalm. 102.) 

Tört. Tár. VI. Köt. 
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is, mely magát Thekele7 Tekula és Thekus-xiak írta (u. o. VIII, 
I, 382, 478 ; VIII, IV, 531; IX, VI, 299, 300; IX, VIII, 551), 
mely nemzetség sok részre oszlott (u. o. VIII, IV, 256, 258). 
Azon nemzetség, mely magát Jekid, Jekkel-nek írta, külön-
bözik talán ettől? 1274-ben egy Tubal (Tubul) vár fordúl elő 
(u. o. V, II, 239) *). 

Chena helyett talán Thena lenne olvasandó ? 
Az ezen okmányokban, valamint a következőkben is elő-

forduló jobbágy megnevezés (Jobagiones, Jobbagiones, Jobbaki-
ones, Jobbak) számtalan régibb magyar okmányokban található. 
Legelőször egy 1055-ben kelt okmányban (u. o. VII, V, 40) 
találtam azt, azután 1082. (u. o. VI, I, 350, 351, 354, 355, 358; 
Pray I, 265, 1105. (Horvát István : Croatien 55), 1111. (u. o. 
VIT, IV, 59), 1125. (u! o. 60, 271; v. ö. VII, V, 122), 1161. 
(Schmitth I, 79), 1163. (Kercselich I, 76) stb. A jobbágy szót 
a szókönyvek szolga, alattvaló, paraszt, subditus, servus szók-

• kai magyarázzák, ezt pedig jobbágyú : királyszolga, nemes-
ember, mágnás szókkal. A magyar rendek ugyanis osztályozva 
voltak, s köztök a nádor foglalta el az első helyet, azután 
rang szerint következtek a különféle országos és udvari mél-
tóságok le a parasztig (v. ö. Benko Milkovia I, 63, 64). A 
jobbágyok ismét két osztályra oszoltak, közönségesekre , és a 
király jobbágyaira (regis seu eastri); amazok tulajdonkép pa-
rasztok voltak (rustici, rusticolae, agricolae, paraszt, örökös 
jobbágy), és várőrök is, épen úgy mint a németeknél a kö-
zépkorban az úgynevezett Burgmann (eastrensis) voltak, 
ugyanis oly emberek, kik azért, hogy havi szolgálatokban részt 
vettek, olykor az udvarnál szolgáltak, és valamely várat vé-
delmeztek, bizonyos díjt, nevezetesen a vár közelében fekvő 
birtokot, kaptak (v. ö. Pahna I, 82). A királyi jobbágyoknak 
magasabb rangjok volt; királyi zsellérek, hűbéresek, ország-
báróknak, servientes regis, nobileseknek (u. o. I, 137) nevez-

*) E név felderítésére csak annak helyes magyar olvasása kell : 
Széköly, Székely, azaz a székely földről való (maga v. őse). Egyebe-
ken kivül e hely is muta t ja , mely nehéz az illető nyelvet e's erkölcsö-
ket nem ismerőnek a legnagyobb szorgalom mellett is néha meddő 
combinátiókba nem tévednie. • serk. 
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tettek. Egy Jobbágyi nevü helység Váctói keletre fekszik; 
Jobbágyfalva Zereda mellett Marmarosban (Benk'ó I, 166, 
170), és Jobbágytelke éjszakkeletre Maros-Vásárhelytől Er-
délyben ; mindezen helyek a jobbágy szótól vették eredetö-
ket. Egyébiránt a Jobbágy szó még paizshordozót, fegyver -
nököt is jelent (AUgem. Welthist. XLIX0 514). 

V. 
1341. 

Nos Wyllermus Drugetli Palatínus et Judex Comanorum 
memorie commendantes, tenore presentium significamus, qui-
bus expedit vniuersis, quod cum iuxta priorum litterarum no-
strarum continenciam, modum et formám nostre judiciarie 
deliberacionis signiíicantium, Thomas de Wiry sexto se homini-
bus sibi similibus se iunctus (? ) in octauis festi sancti Jacobi 
apostoli coram Conuentu de Lelez, contra Paulum dictum 
Heranth, Jobagionem Stephani de Mogh super eo quod ipse feria 
Sexta proxima post festum sancti Mychaelis Archangeli. cuius 
iam tercia aduenerit reuolutio annualis quinque boues ipsius 
Pauli septem marcatas (? marcas) valituros, de grege in eadem 
possessione Mogh, per Petrum Sclavum et Stephanum dictum 
Fekethe famulos suos, et Johannem Jobagionem subtrahy non 
feceret de dicta possessione Wiry exeundo et ad eandem re-
deundo vero quod idem Paulus propter subtractionem dicto-
rum bouum arare non potuisset quatuor marcarum dampna 
passus non extiterit, et in premissis aquisitionibus eiusdem 
penitus innocent fuerit et immúnis, sacramentum prestare, et 
fidem (?) ipsius in litteris dicti Conuentus, octauo die depo-
sicionis eiusdem, nobis reportare debuisset, tandem ipso ter-
mino reportationis íieri (?) dicti Juramente adueniente prefatus 
Thomas de Wiry ad nostram personaliter accedens presenciam, 
litteras iamdicti Conventus nobis presentauit, in quarum teno-
ribus predictum Thomam de Wiri, contra annotatum Paulum 
filium Heranth, prescriptum Jurámentum suum, super premis-
sis die et loco supradictis, rite et legitime deposuisse vidimus 
manifeste, propter quod eundem Thomam super premissis 
aquisitionibus ipsius Pauli decreuimus fore expeditum et per 

13* 
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omnia absolütum Testimonio et vigore presentium litterar um, 
Datum Morysio tercio die reportationis fieri (?) premissorum, 
Anno domini M° ceera0 xlm0 primo. 

Ezen okmány, mely egy hártyaszeletre finomul Íratott, 
hátsó felén fejér viaszra nyomott, nagy kerek pecséttel volt 
ellátva, ez azonban leesett; hátsó felén ez ál l : Nro 3. és e szó : 
Expeditoria. 

Drugeth Vilmos nádor, egyszersmind a kúnok birája, 
valamint két hivatalbeli elődje Fülöp 1321-től (Fejér VIII, II, 
315) 1327-ig (u. o. 188, 190; IX, VI, 82) , ki 1328. (u. o. 
275), és 1331. is (u. o. VIII, VH, 232) említtetik, jóllehet 1327. 
(u. o. VIII, II, 192, 210, 223, 231; Kercselich I, 126) és 1328. 
(u. o. 267, 273) e hivatal megürültnek van említve és János, 
ki 1328. (Vm,I I , 296), 1329. (u. o. VIII ,Rí , 248, 352, 366,486; 
VIII, V, 191; VIII, VI, Schmitth 1,260, 264), 1330. (u. o. 
VÍII, III, 431, 433, 437, 444 ; VHI, VII, 173 ; Schmitth I ; 264), 
1331. (u. o. VIII, V, 200, 204 ; VIII, VI, 119), 1332. (u. o. 
VIII, III, 590) és 1333. máj. 6. (u. o. 685, 696) említtetik, a 
Homonnai igen tekintélyes, nemzetségből való (Kovacsicli I, 
108), mely Olaszországból származott be (innen a Gallus mel-
léknév). Homonna helysége Zemplén megyében a Laborca 
mellett fekszik, Vilmos bizonyára fia volt János-nak; egy 
testvére is volt, Miklós (Xiko, Nyiko, Niconus (Schwandtner 
I, 230, 232) ; jelesül volt ő szepesi gróf (comes scepusiensis), 
abaiíji főispán, 1330-ban mint nádor lép föl {Fuchshoffer 1,179 ; 
Fejér VIII, III, 506, 512), és 1331-ben (Fejér VIII, III, 562), 
sőt már 1328. (u. o. 336) , mi azonban talán hibásan van, 
miután egy Dionys (de szintén bizonyosan hibásan) 1330. em-
líttetik (Palma II, 53) , és Drugeth János még 1333. említte-
tik. Ha pedig Vilmos épen 1309-re fordúl elő nádornak (Fejér 
VIII, I, 344), úgy az évszámban hibának kell lenni (1339 he-
lyett), mert akkor Kupcisz (Kopasz) a Borsa nemzetségből, ki 
1306. (u. o. VIII, VII, 267) és 1313, (u. o. VIII, I, 493) for-
dúl elő s még 1317. élt (u.o. VIII, II, 82), és István, Irenaus 
bán fia, az Akus nemzetségből 1315. (u. o. VIH, I, 564, 582; 
V n i , VI, 34); úgy Omode, kit 1309. mint nádort találunk 
(u. o. 334, 382, 389). 
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Vilmos mint nádor legelőször 1334. jun. 2. lép föl (u. o. 
VIII, III, 725; Schmitth I, 287), azután 1335. és 1339.; 1340. 
egy Péter és Miklóssal, Gileb fiával, találkozunk (u. o. VIII, 
IV, 479, 476); de 1341 és 1342. ismét Vilmossal (u. o. 617, 
618, 642, 643 ; Palma II, 74; Scliicandtner I, 216). Ezen évi 
sept. 10. előtt azonban meg kellett halnia, miután 1343. neje 
Mária mint özvegy említtetik (u. o. IX, VIII, 71, 72). Mária 
1348 és 1349. még életben volt (u. o. IX, I, 634, 635, 643), 
1353. azonban már nem (u. o. IX, II) 340). 

A fentebbi okmányban említett Byri Tamás (Byr, Biry, 
Birii) egy bizonyos Jánosnak fia, okmányilag már 1325. lép 
föl, testvérével Fábián-nal (u. o. VIII, VI, 87), 1342. Dedaachi 
András leányával Klárával kelt egybe (u. o. VIII, IV, 617);. 
1344. (u. o. IX, I, 264, 265), 1347-diki okmányokban (u. o. 
546, 547) is előfordul. Erzsébet, Byri Miklós leánya, Káldi 
Páris fiának, Egyed mesternek neje, 1311. alkotott végrende-
letet (u.o. VIII, V, 176). 

Boliszló váci püspök 1188-tól fogva, (u .o . II, 245; 
Pray I, 340; Schmitth I, 97), nem pedig 1181-től, miután 
előde Jób még 1183. okmányokban előjön (FejérNIl, II, 271; 
Pray I, 340), egész 1212 vagy 1214-ig (u. o. III, I, 123, .125, 
153, 154; Kaprinai II, 195), vagy épen 1221-ig (u. o. VII, 
II, 271), bár utódja Jakab már 1212-ben (u. o. III, I, 148) ós 
1214-ben (u. o. 163; VII, I, 192; VII, III, 191) lép föl s az 
akkori magyar királynéval alapította 1212. (Engel I, 217) 
vagy 1214-ben (Fejér VII, II, 324, v. ö. Kaprinai II, 195) a 
Zemplénben fekvő szent-kereszt kolostort Leleszen, prämon-
trei szerzetesek számára (Fuchshoffer II, 46), mely kolostor 
prépostok által kormányoztatott, miről (legalább mi kormány-
zatok idejét illeti) egy nem egészen pontos jegyzékünk van 
(Pray I, 35). A fentebbi okmány költekor e kolostor pré-
postja I. Balázs , Erzsébet királynő káplánja, volt. E férfit ok-
mányokban először 1334. (Fejér VIII, III, 731, 734), utólszor 
1348. juh 31. (u. o. IX, I, 583) találtam. 1339-ben ottani 
prépostnak Balázs neveztetik (u. o. VIII, IV, 423), mely 
név bizonyosan vagy roszúl írva, vagy roszúl nyomtatva 
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van. A kegyúri jogot a leleszi konvent felett Ubal fent em-
lített fiai gyakorolták. *) 

A Mogh név különböző lesz a Mockk, Muchk nevektől. Egy 
Moghi Doniokos úgy látszik 1213. élt {Pray II, 50.), egy comes 
Mochk, Mouchk Lukács fia, 1340. élt (Fejér VHI, VI, 176, 
177), 1353. is ; mely évben ö Lukács unokájának mon-
datik , és hogy három testvére Miklós, Tamás és László 
is lett volna (u. o. IX, VI, 60, 61); egy Domonkos, Hacsi 
Mochk fia, 1374. jelenik meg (u. o. IX, IV. 648) ; Klára, 
Fülöp fiának, Jánosnak leánya, 1376. Maciik fiának Lászlónak 
neje volt (u. o. IX, I, 146); 1380. egy Pál dictus Moch fordúl 
elő mint nagyváradi polgár (u. o. IX. VI, 242.) 

A Sclavus név itt családi nevet fog jelenteni. Ez eset-
ben következő egyének tartoznának e nemességhez : Sclauus 
Lőrinc 1342-ben (Schwandtner I, 208); egy Miklós mester 
Lőrinc mester fia, ki 1349-ben neveztetik (Fejér IX, I, 652), 
és Leukus mester, asztalnok és pohárnok, a meghalt Lőrinc 
mester fia, valamint Leukus Jakab fia 1357. (IX, II, 592). 

Az okmány kiállítása helyét illetőleg megjegyzem, hogy 
Csanád a Maros mellett, régenten Morissina, Urbs Morisena 
néven neveztetett (Engel I, 73), alkalmasint ugyanaz, melynek 
neve Marusium, Morisium, Morosium volt, ha emez talán nem 
Erdélyben Maros- Újvár-ban keresendő, miután 1296-ban Mori-
siumnak neveztetik (Fejér VI, II, 50 ; Katona VI, 1152 ; Sze-
reden 3 2 ; v. ö. Archiv des Vereins für Siebenbürgische Lan-
deskunde III, III. Tentamen 78), de 1291. Morusiumnak 
(Schüller Archiv I , I, 68. v. ö. Archiv des Vereins m. 
L 7 4 ) , 1313. Morosiumnak iratik (Fejér VIII, I, 524) ; 
épen így jön elő 1341-ben is (u. o. VIII. II. 336.), de 
1694. mint Marusium (Kemény Notitia II, 41). Mint én 
gondolom, e helység a Maros folyó mentében keresendő; 
egy ily nevü helység Besztercétől éjszakkeletre fekszik a 
Maros mellett, Maros-Vasárhely; egy Nagy-Maros a bal , és 
Maróth a jobb partján a Dunának Esztergám mellett; Aranyos-
Maróth (Moravetz, Morawtze) Barsban a Zsitva mellett. Egy 

f 
*) Leleszre nézve teljesb ismereteket 1. Mayer Károlynál az Uj 

M. Muz. 1859. L 170—4 U. . Sterk. 
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1324. máj. 22. kelt okmányban e szavak fordulnak elő : Civi-
tatem Nostram teutonice Neustat, hungarice Maros vocatam 
(Fejér VIII, II. 514). Meg kell különböztetnünk e nevet egy 
más helységnek nevétől, mely (mint Mar am wri s s i um, Mara-
rnossium, Maromarusium) 1272-ben, (u. o. V, I, 211; V, IF, 
100) és 1329-ben (u. o. VIII, III, 351) hozatik föl. 

VI. 
1377. 

N os lodouious dei gracia ílex Hungarie Polonie Dalmatia 
etc. Memorie commendamus , quod nos propter íidelitates et 
seruicia fidelis nostri dilecti magistri Benedicti filij Pauli filij 
Heem quondam Bulgarie Bani nobis locis et temporibus opor-
tunis exhibita, specialiter pro morte olim magistri Petri fratris 
sui, qui in expedicione nostra contra olaclios Transalpinos du-
dum nobis infideles mota, nostris in servicijs vitáin finivit occisus 
temporalem promisimus eidem et presentibus promittimus de 
possessionibus primitus per decessum alicuius hominis nobili* 
sine berede sexus masculini in regno nostro decedentis nostre 
collacioni de Jure spectantibus pre alijs nostris promissionibus 
quibusuis factis, gratiose prouidere, liaruni sub secreti nostri 
sigiili testimonio literarum, datum Zobj feria sexta proxima 
ante festum Omnium sanctorum, anno domini Mm0 cccmo lxxmo 

septimo. 
Ezen, hártyára olvashatólag irt okmányon egy rajta 

keresztülhúzott szalagon, kis, kerek és vörös viszba nyo-
mott pecsét volt, mely már lehullott. A pecsét alatt e szók ol-
vashatók : S. Petri Bani; a hátsó félen áll: No. 4. 

Benedek, Heem fiának Pálnak fia igen mozgalmas éle-
tet élt, s a király részéről nagy bizalommal tisztelteték meg. A 
lovagrendhez tartozott, 1345. lép föl (Schioandtner I, 234), 
1357. parancsnok volt Olaszországban. (Alig. Welthist. 
XLIX b 518 ; Palma II, 100), 1363, 1364- és 65-ben pozso-
nyi gróf (Fejér IX, III, 348, 389, 468 ; Schmitth I, 312) 1368, 
1369, 1371 és 1372. bolgár bán (u. o. IX, IV, 120, 173, 320, 
340; IX, VI, 303; Alig. Welthist. XLIXC 5), 1374. már nem 
volt az (u. o. IX, IV, 567), 1379 és 80-ban ismét pozsonyi gróf 
(u. o. IX, V, 311, 317, 320, 323, 370, 376, 379; Schmitth I, 
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332), ez időben hallhatott meg, mert 1380-ban e hely nem 
volt elfoglalva (u. o. 390), és 1381. már Zeechi Miklós jön ily 
minőségben elő (u. o. 459). Pozsonyi grófokúi következő sze-
mélyeket találunk : 1368-ban egy Miklós mestert, Lukácsnak 
(Leukus de Challoköz) fiát (u. o. IX, V, 147), 1373. egy Mi-
hált, kit Heem-nek hívtak (u. o. 490), 1346. Garcd Miklós ná-
dort (u. o. X, VI, 88), 1378 és 1380-ban e hely meg volt 
ürülve. Talán ezen Heem ugyanezen Heym gróf, ki már 1289. 
említtetik (u. o. V, III, 473), vagy pedig az évszám lesz el-
hibázva, mert 1380-ban egy Demeter mester, Heim fia, jelenik 
meg mint pozsonyi gróf (u. o. IX, V, 394) ? 

Az okmányokban használt oláh (olachi v. ö. Alig. Welt-
hist. XLIX b 528) névvel a magyarok különben az olaszokat 
hívják, a moldvaiak, oláhok ellenbon oulach-nak neveztetnek 
(u. o. XLIX(1 35, 159, 164; Kogalnitschan I. 14); itt azon-
ban (miután a Transalpinae szó van melléknévül használva) 
az oláhok érhetnek (u. o. XLIX a 463; v. ö. Fejér VII, V. 
praef. VI.). Okmányokban olách néven neveztetnek (olachi), 
példáúl: 1263 {Fejér VII, V, 332, 333), 1291. (u. o. VI, I, 
118). lMjos király 1368-ban 1370-ig tartott hadjáratot kezdett 
meg (Alig. Welthist. XLIX i l 462 és XLIXC 319 ; Palma II. 
93), mivel az oláh vajda Wlad, Wlako, Laylc, Bessarab mel-
léknevezettel, (1360 -f- 1 373 körül) Sándor vajda fia, 1367. 
hübérnökségét le akarta rázni (u. o.). Ha azonban itt nem a 
bolgárok elleni hadjáratra volna vonatkozás, úgy tán arra, 
mely 1365-től 1366-ig tartott (u. o. 460, 461 ; v. ö. Palma 
II, 95J. 

Az okmány kiállítása helye Zólyom lehetett (v. ö. Fejér 
IX, V, 591), hol ugyanazon év febr. 18. (u. o. IX, VII, 383), 
sept. 19. (u. o. IX, V, 100), oct. 27. (u. o. 165) és nov. 11. 
fu. o. 183) szintén okmányok bocsáttattak ki, nem szólván 
itt azokról, mik ugyanitt más években jöttek ki. 

A kibocsátás napja okt. 26. (lehetett, ha azonban a fe-
ria sexta itt a rendes pénteket jelenti, akkor october harmin-
cadika volna. 
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VII. 
6. oktb. (?) 

Nos Nicolaus de Gara regni Hungarie Palatínus et Ju-
dex Comanorum damus pro memoria quod instrumentales ex-
hibiciones quas Nicolaus filius Jacobi de Kys anarch persona-
liter astans ac Petrus filius Ladislai et Stanizlaus filius dominici 
Nicolaus Stephanus Thomas et Joannes filij dicti Ladislai de 
Noganarch pro quibus Anthonius paruus cum procuratoriis li-
teris Conuentus de lelez comparuit iuxta continenciam pri-
orum literarum nostrarum in octauis festi beati Mychaelis 
archangeli suprafatis in quibusdam literis nostris adiudica-
toriis contentis contra sese facere tenebantur coram nobis 
de regio literario mandato productisque presentibus nobis 
personaliter inmitto (?) ad octauas diei mediiquadragesime 
nunc venturas duximus prorogandas Datum in Wyssegrad 
octauo die termini prenotati anno domini Mm0 ccc° lxxmo nono. 

Ezen okmány, mely fejér papíron igen olvashatólag 
volt írva, hátsó felén fejér viaszba nyomott .pecséttel volt el-
látva, mely azonban most már leesett. Ugyanitt olvasható az 
okmány írójának kezétől: Pro Petro filio Ladislai et a l i is . . . . 
de Noganarch contra Nicolaum filium Jacobi de Kisanarch ad 
octauas diei me diiquadragisime prorogate, és egy XVIII. szá-
zadbeli kéztől: Nicolaus de Gara Palatínus causam Petri de 
Nagy Anarch contra Nicolaum de Kis Anarch differt ad mé-
diám quadragesimam Anno 1379, oldalt ez : No. 11. Lra. M., 
maga az okmány alatt áll: Samuelis Székely de Doba mp. 
Vaja 26. May 1723. 

Kora legnevezetesb férfiai közé tartozott Garai Miklós, 
macsóibán, később nádor, ki 1386. fivérével Jánossal Diakovár 
mellett lefejeztetett (Schmitth II, 6 és I, 359 szerint 1387-ben; 
Kelemen Hist. Juris Hung. privati I, 158; Alig. Welthist. 
XLIX b 339). Ez bizonynyal nem azon Miklós, kinek atyja 
András 1356: már nem élt (Fejér IX, II, 520), mert különben 
még egy testvérének, Pálnak kellett volna lenni. Miklós (1359 
és 1368 között) Ilonával, Lázár szerb zsupán (y jun. 15.1389) és 
neje Milica (f 11. nov. 1405 v. 1406) leányával kelt egybe. 
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Ez az Ilona férje halála után, Sandolja Chanichia cbelmi vaj-
dához ment volna férjhez (Alig. Welthist. XLIX« 332). 
Miklósnak egyébiránt ez az Ilona már második neje lehe-
tett, miután Miklós két fia: Miklós és János atyjok halála 
után mindjárt hivatalokban jelennek meg. 

A Garai nemzetség hihetőleg Garából származott, mely 
Valkó vármegyében feküdt (Kaprinai II. 171, Alig. Welthist. 
XLIXC 248, 255; Kelemen I, 158), és pedig a Drusma (Do-
rozsma) nemzetségből. Már Béla király ajándékozza kardvi-
vőjének Drusma nemzetségbeli János grófnak és fiának István 
mesternek 1269. aprilisben Garát : quandam villám Gara 
nuncupatam in Comitatu de Wlco existentem (Fejér VII, III, 
64); ugyanezen István 1299-ben is említtetik. Miután Gara hely-
sége Diakovár mellett (Diakovár és Jakovár is) volt (Kelemen 
I, 158), a megye nevét talán Valpónak kellene olvasni Valkó 
helyett (v. ö. Alig. Welthist. XLIXb 248, 255; Pusztay I, 
169). Egy Gara nevü birtok (possessio) 1283. említtetik (Fe-

jér V, III, 151), egy falu 1293-ban (u. o. VI, I, 279), egy me-
zőváros 1380. u. o. IX, VII, 485), egy Gara grófság (coniita-
tus de Gora) 1357-ben (u. o. IX, II, 605); különben van Gara 
helység Szabadkától nyugatra, Bajától délre, a Duna bal 
partján is. 

A macsói bánság (Machow), valamint a már most nem 
létező hasonnevű vár, melytől a bánság nevét vette, Szervia 
éjszaki részében volt, nem messze Nándorfehérvártól (Alig. 
Welthist. XLIX e 165, 227 ; Schmitth 61), mások szerint azon-
ban aligha helyesen Horvátországban, ott, hol most Machowo 
van, Zágráb megyében a Lónya és Száva között, nem messze 
Petrínia Koszanicától (Engel I, 281), valószínűleg azért, hogy 
ott volt Gara vára. Macsó vára fel van említve különben 
1319-ben (u. o. XLIXC 252), 1426-ban még létezett is (u. 
o. 371). 

Hogy ki volt légyen első macsói bán, kikutatnom nem 
sikerült, mindazáltal ilyen minőségben egy Ratiszló jelenik 
meg 1259 és 1260. (u. o. XLIX d 146, 416, 424), ki 1262. 
halt meg (u. o. XLIXC 228), és két fiai, Mihály és Béla, kö-
vették, kik közöl az első 1264. a nemzetségből eltűnik (u. o" 
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229), ha ugyan 1272. mindketten nem gyilkoltattak meg (Schi-
mek 61). Ezek után 1273. egy János jön elő- (Palma I, 60; 
Schmitth I, 189). Később (1318 előtt v. ö. Alig. Weltbist. 
XLIX1' 252) Magyarország elveszté a macsói bánságot, de I. 
Lajos király ezt (1359 körül) ismét az országhoz csatolta (u. 
o. 314). 1422-től a bánok sora tökéletesen ismeretes. Ha e 
sort átnézzük, lelünk egy Lackfi Andrást (filius Laczk, ki 
1345. erdélyi vajda is volt), 1354. okmányilag utolszor (Fejér 
IX, II, 311, 312, 321), bár mások szerint ő e czímet még 
1356. is viselte (u. o. 483). Ezután Garai Miklós lett bán, 
kit e hivatalban 1354-től (u. o. 367) 1373-ig látunk *). Őt 
követte Horváth János, kit már 1376. jan. 25. találunk (u. 
o. IX, V. 85). Miklósunk ez után lehetett nádorrá. Elődje 
Imre 1375. apr. 5. még ily minőségben fordúl elő (u. o. 
37. v. ö. 74, 77 és IX, VI, 187, 188), sőt még 1376-ban 
is meg van említve (u. o. IX, VI, 188, 201), bár 1375. 
oct. 6-án e méltóság megürültnek mondatik, (u.-o. IX, V, 
78). Miklós 1374. még nem igen lehetett nádor (u o. 145, 
224), de 1376. jan. 25., mart. 8., jun. 16. és 21., aug. 2. 
mint olyan lép föl (u. o. 84, 95, 100, 121, 145; VII, III, 
135 ; VII, IV, 230 ; IX, VI, 85), és e hivatalt még 1385. > 

bírta (u. o. X , I , 260 ; Palma I I , 153 ; v. ö. Kelemen I, 
156. — Mások szerint még 1386. is nádor volt (Palma II, 
158, v. ö. 154, 156 ; Schmitth 87 ; Kercselich I, 141), a 
mint csakugyan már 1356. Zeechi Miklós mint utódja említ-
tetik (u. o. 325), 1376. Garai Miklós pozsonyi gróf is volt 
(u. o. IX, VI, 85). 

Anarcs nevü helyet egyet találok Szabolcsban. 
Wissegrád több van; egy Szerviában, egy Prága mel-

lett, egy Vyszogrod Lengyelországban a Viszla mellett, 

*) Egy MCCCLXX1V. Non. J a n r b a n {Fejér IX, IV, 564: IX, 
VII, 588) kel t okmányban e szám IV, a bó napjához számítandó, és — 
így ez nem j a n . 5-én 1374, hanem jan . 2-án 1370-ben ál l í t ta tot t ki 
(v. ö. Schmitth I, 325). Ha. egyébiránt Gara Miklós már nov. 3-kán 
1350-ben lett volna nádorrá (Fejér IX, I, 490), akkor helyet te szük-
ségkép Konth Miklós olvasandó, kit akkor mint nádort okmányokbaq 
többször találunk-
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egy más Kis-Lengyelországban Volhyniában. A fenn em-
lített helység Szerviában a Drinna folyó mellett van, ok-
mányok szerint Visokónak is hivatott , és annyit jelent 
mint magas hely (Alig. Welthist. XLIXC 166), különben a 
nyúgati Poroszországban fekvő Grosz-Wissok lengyelül szin-
tén Wy sokának neveztetik. Itt azonban tisztán ama kirá-
lyi Visegrád (német. Plindenburg v. ö. Pusztay I, 176) ér-
tetik a Duna jobb partján. A többi közt kibocsáttattak ot-
tan okmányok 1323. (.Kaprinai II, 256), 1329 (Fejér VIII, 
III, 359) és 1338. (u. o. VIII , IV, 62; VII I , VII , 318). 
Ugyanott volt egy Szent-Andrásnak szentelt bencés kolos-
tor is, mely a veszprémi egyházkerülethez tartozott, s mely 
1035 körül alapíttatott (Fuchshoff er I, 122). Apátjai közöl én 
egy Dánielt 1338 — (Fejér VIII, IV, 337) 1352-ig (u. o. IX, 
II, 181, 182), egy Ottót 1358 (u. o. X , I, 459), egy Mik-
lóst 1372. (u. o. I X , IV, 417; Fuchshof er I, 123) és egy 
Lászlót 1398. (u. o. X, I, 371) találtam okmányokban. 

Az okmány kiállításának idejében Palócz Domonkos 
volt a leleszi kolostor elöljárója, ki okmányokban 1379-től 
(u. o. I X , V , 364, 367 ; Kaprinai II, 224 , Pray 1, 35) 
1399-ig (u. o. X, I, 694; Pray I, 43—45) említtetik, 1403. 
azonban e hivatalban már nem volt. 

Ezzel befejezem jegyzeteimet, melyeknek segédforrá-
sok hiánya miatt a magyar olvasók szíves elnézését kell ki-
kérnem. 
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A MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁGIAK A WIT-
TENBERGI FŐISKOLÁBAN 1 5 2 2 - t ő l 1560 . , 

MELANCHTHON HALÁLAIG. 
1. §. A wittenbergi főiskola , s a magyarok sorsaabban 

1522—1613. 

A XVI-dik század elejéni egyházújításnak egyik első 
s hírben és messzeható változásokban hatalmasabb szikrája a 
bölcs Fridrik által 1502. oct. 28. felállított wittenbergi főisko-
lából lövellett ki. Ezen korszakot alkotó esemény következ-
tében tetemesen megnövekedett e főiskola tanulóinak száma, 
annyira, hogy midőn 1517 előtt az évenként beírottak számát 
alig lehet kétszázra tenni, ettől kezdve 1586-ig középszám-
mal hétszázra tehetjük azon új tanulók számát, kik e főisko-
lába az akkori míveltebb világ csaknem minden nemzetei 
közöl a világhírű tanítók hallgatására évenként egybesereg-
lettek. Ezért mondhatá a XVI-dik század egyik híres bújdosó 
bölcselője Nolai Bruno, ki 1586-tól 1588-ig Wittenbergben is 
tanított, a maga búcsúbeszédében: „Hic ergo sapientia aedi-
ficavit sibi domum, hic melius sacrificii vinum miscere adorsa 
est, hic reformationem posuit sacramentorum mensam. Hinc 
vocavit invitatos ut venirent. Venerunt autem ex omni gente, 
natione et disciplinatae Europae populo Itali, Galli, Hispani, 
Lusitani, Angii, Scoti, Polarium Insularum Incolae, item Sar-
matae, Hunni, Illyrici, Scythae ex Oriente, meridie, occidente 
et aquilone." Ezért írhatá egykor MelanchtJion is Menius Já-
noshoz : „Lingvae hodie in mea coena erant undecim : latina, 
graeca, ebraica, germanica, pannonica, henneta, tarcica, ara-
bica. graeca vulgaris, indica et hispanica." (Grohmann, Aug. 
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Christ. Joli. Annalen der Universität zu "Wittenberg. Erster 
Theil. Meissen. 1801. 196—197. 11.) 

A wittenbergi főiskola illyetén emelkedésének liíre által 
nem maradt érintetlenül már kezdetben a XYI-dik századi 
tudományszomjas magyar és erdélyországi ifjúság sem, s miu-
tán a prágai és krakói egyetemek, melyekbe a reformatio 
előtt a többek közt járni szoktak volt, valószínűen a witten-
bergit emelő körülmények miatt is, hanyatlani kezdettek, any-
nyira, hogy magok a csehek és lengyelek is mindjárt a re-
formatio kezdete után tekintélyes számmal gyülének Witten-
bergbe ; nagyon természetes vala, hogy a magyar- és erdély-
országi tanulók is sokan Wittenberg felé vevék útjokat. Első 
volt pedig közöttük nem Lőcsei (vagy mint némelyek teljesen 
alaptalanúl ír ták: J'öcsei) Czirják Márton, miként eddigelő a 
XYI-dik századi Pesti Gáspártól s illetőleg Lackói Csókás 
Pétertől kezdve napjainkig minden íróink állítják és közlik, 
hanem Baumheckel György besztercebányai fi 1522-ben 
Amsdorf Miklós rectorsága alatt. Követték öt a következő 
években hovatovább növekedő számmal magyar- és erdély-
országi honfiai, úgy hogy az általunk felvett 48 évi időszak-
ban az alábbi sorozat szerint 442-en valának a főiskola anya-

r 

könyvébe beigtatva. Es noha a két magyar hazában legott a 
reformationak első mozdulásakor, kivált a magyar ajkúak, az 
úrvacsorájáróli akkor legfőbb érdekű tudományban nem a 
Luther, hanem a schweiczi reformátusok értelméhez hajlottak, 
s e hajlamukról, mely eleintén csak mint az egyházi külszer-
vezetre ki nem ható s nyilvános szakadást nem okozó tudo-
mány uralgott, az 1545-diki erdődi zsinattól kezdve a bereg-
szászi, csengeri, tarczali, tordai, gönczi, debreczeni, herczeg-
szölősi stb. zsinatok végzéseiben, illetőleg confessioiban, ca-
nonaiban nyilván vallást tettek : e tényleges különbözés da-
czára is folyvást jártak a magyar reformátusok Wittenbergbe, 
főoka levén ennek a főiskola akkori méltó dísze és tudomá-
nyos tekintélye Melanclithon, kiről közönségesen tudva van, 
hogy a nevezett nagy' fontosságú tudományban szinte a 
schweitzi .reformátorokhoz hajlott. Jellemzöleg bizonyítja ezt 
egyéb számtalan adatok között egypár mellékes szó a föis-
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kola anyakönyvének azon lapján, hol Melanchthon halála^ 
(1560. apr. 19) az ö nemes és szelíd lelkületét, s a latin és 
görög irodalomban s bölcseletbeni nagy jártasságát méltán 
magasztaló kegyeletes s gyászos érzéssel említtetik, de a hová 
egy későbbi kegyeletlen kéz ezt jegyze föl alúl Melanch-
thonra vonatkozólag: „Sed nihil contra Zwinglianos molitus : 
ergo a B. Luthero defecit." 

Ily körülmények között egészen a XVI-dik század vé-
ge feléig békében éltek s tanultak a magyar reformátusok 
Wittenbergben. 1555-ben junius 24-kén, mint Laskói Csókás 
Péter s ö utána Ember Pál, Bartholomaeides és mások meg-
írták, szervezett társulatot, saját anyakönyvet s törvényeket 
alapítottak. 1568-ban az antitrinitariusok ellen saját vallásté-
telt nyilvánítottak, s beíratásukkor arra rendszerint megesküd-
tek ; 1571-ben, különösen a magaviseletre vonatkozólag, ismét 
törvényeket alkottak. (Lampe Erid. Ad. História ecclesiae re-
formatae in Hungaria et Transylvania. Trajecti ad Rhenum. 
1728. pp. 257—263 ; 275—279; Ribini Memorabilía August. 
Confess. in Hungaria. Tom. II. 1787. p. 220.) — Miután azon-
ban az 1577-ben készült s több tartományokban symbolumi 
tekintélyre emelkedett Formula Concordiae a lutheri hitnéze-
teket a reformált egyházéi ellenében az eddigi vallástételeké-
nél nagyobb határozottsággal nyilvánította, s a két felekezet 
közötti végszakadást nagyon előmozdította; s miután a fele-
kezeti türelmetlenség annyit a ment, hogy az 1592. máj. 26-án 
FridriJc Wilhelm szász választó fejedelem parancsára Lip-
csébe egybehívott gyűlés az egyházak és iskolák felekezeti 
érdekbőli megvizsgáltatását s a gyűlölt kálvinisták végkiirtá-
sát elrendelte : az ekkor Wittenbergben tartózkodott s reformá-
tus hitvallásához liü 25 magyar a főiskolát határozottan el-
hagyta (1592. dec. 2.). Lásd az intézkedés egyik leghitele-
sebb közlését: Liber decanorum facultatis theologicae acade-
miae vitebergensis. Ex autographo edidit Car. Ed. Foerste-
mann, phil. Dr. Lipsiae. 1838. pp. 75—76. Az inquisitio vagy 
visitatio czikkeit: Thiele K. Gr. W. prof. d. Theologie zu 
Leipzig. Das allgemein christliche und das evang. lutherische 
Bekenntniss in urkundlicher Darlegung. Leipzig. 1852. 69— 

Tört. Tár. v i . Köt. 14 
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72 11.) Az eltávozó magyarok neveit: Lampe, Hist. ecel. ref. 
p. 330). A kálvinistákat főiskolából kiirtó fejedelmi parancs-
nak különösen magyarokra vonatkozó pontjait közli Grohmann 
Annalen der Universität zu Wittenberg 2-ter Th. Meissen. 
1802. 138. 1. „Beneben dem ist auch an Uns gelanget, das 
etzliche Hungari sich bey Euch Studierens halben aufhalten, 
welche aber dem Calvinismo sonderlich verwandt seyn sol-
len 5 da es nun diese Gelengenheit, so wären Wir nicht ge-
meint, sie zu dulden. Darum so vollet Ihr ihnen vermelden, 
da sie mit der Kirchen dieser Lande in professione nicht ei-
nig und also einer andern Religion, sich uf solchen Vahll an 
andre Oerte zu wenden." Továbbá: „Wir wissen Uns genä-
digst zu erinnern, was Wir Euch unlängsten der bey Euch 
studierenden Ungarn halber uferlegt und befohlen. Nun ha-
ben dieselben itzo bey Uns unterthänigste Ansuchunge ge-
than, die ihnen zu ihrem Abzüge bestimmte Zeit genädigst zu 
prolongiren und zu erstrecken. Welches wir auch also genä-
digst gewilliget, doch dergestalt, dass sie alleine ihre Studien 
abwarten und sich nachmals still und friedlich erweisen, auch 
alles ärgerlichen Disputirens in Religionssachen enthalten." 
Lágyulhatott talán valamit a fejedelmi szigorúság a magyar 
reformátusok irányában, s viszont ezeknek vitatkozási merész-
sége is alább szállhatott valamivel, mert a következő években 
még, noha jóval ritkábban, de csakugyan látogatták meg re-
formátus magyarok a wittenbergi főiskolát egészen 1613-ig, a 
midőn a négy utolsó református magyar, mint a Szilágyi Ben-
jamin István-féle XVII-dik század közepéröli kézirat meg-
jegyzi : „Cum amplius in academia witebergensi vivere non 
possent ob insultus et injurias Lutheranorum, matriculam 
coetus ungarici deportarunt in Hungáriám." Erről értesít 
Lampe is i. h. p. 331, és mások. — Ezen időpont után a re-
formátus magyarok leginkább a heidelbergi, hollandi és schwei-
tzi egyetemeket látogatták, mig a wittenbergit csak az ágos-
tai hitvallásúak keresték már fel. 1815-ben azonban, mint kö-
zönségesen tudva van, a wittenbergi főiskola e g y e s í t t e t e t t a 
haliéival, vagyis abba beolvasztatott, s az előbbinek helyén 
nem áll jelenleg egyéb egyszerű papképzö gyakorlati intézet-
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nél, ehhez tartozó könyvtárral. Az egykori wittenbergi főis-
kolai anyakönyvek is Haliéba vitettek által. 

2. §. Az 1522—1560-ig Wittenbergben tanult magyarok név-
sorát közlő irodalmi források, és azok bírálata. 

A kegyelet azon nemes ösztöne, mely a tisztes pályán 
előttünk küzdöttek közelebbi, vagy csak névszerinti megis-
merésére is hathatósan indít bennünket, a XVI-dik század 
végétől az újabb időkig a különböző időszakokban Witten-
bergben tanult magyaroknak több rendbeli sorozatát hozta 
létre és nyilvánosságra. Azon időszakra nézve azonban, me-
lyet mi felvettünk, t. i. 1522—1560-ig, csak két ismeretes 
irodalmi forrás létezik. Az egyik Laskói Csókás Péter ily 
czímü könyvének ajánló beszéde : De homine magno illo in 
rerum natura miraculo et partibus ejus essentialibus. Lib. H. 
Authore Petro Manedidato Lascovio Vngaro. Witebergae. 
Per Heredes Johannis Cratonis. Anno MDLXXXV. 8. p. 
439. E könyv ajánló beszédében, melyet nem csak maga de 
honfitársai nevében is háladatos kegyelettel intéz Seelfisch 
Sámuelhez, Wittenberg városának a magyar tanulók iránt 
kiválólagos jó indulattal viseltető consulához, évről évre a 
névszerint elszámlálja azon magyarokat, kik 1522—1585 má-
jusáig a wittenbergi főiskolában tanultak, kezdvén a soroza-
tot Gzirjákon, végezvén Szepsi Balázson. Másik ismeretes 
forrás a wittenbergi magyar tanulók egész névsorára, tehát az 
általunk felvett korszakra nézve is, következő czímü könyv: 
Memoriae hungaroriun, qui in alma condam universitate vite-
bergensi a tribus proxime concludendis seculis studia in ludis 
patriis coepta confirmarunt, concinnatae studio et opera Joan-
nis Ladislai Bartholomaeides olim academiae hujus civis, 
nunc Kövini V. D. Minister. Pesthini. (Trattner) 1817. 8. pp. 
24 -j- 310. A báró Prónay Sándorhoz intézett s 24 lapra ter-
jedő ajánló levélben felemlíti nem csak azon alapítványokat, 
melyek a wittenbergi magyarok számára a XVIII-dik század 
folytán tétettek, hanem a tanulói névsornak ő előttei külön-
böző közlőit is. Sorozatát kezdi 1522. Czirjákon, végzi 1812. 
Powázsay Dánielen, s a sorozat igen sok tagjaihoz életrajzi 

14* 
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közleményeket is told, leginkább a közönségesen ismert ily" 
tárgyú történelmi forrásokból. 

A Szilágyi Benjamin István nagy érdekű egyháztörté-
nelmi kéziratgyűjtemény ében egyik első lapon e felirás áll : 
Nomina eorum qui audita repurgatione doctrinae coelestis, 
cognoscendae veritatis studio, ex Ungaria Witebergam se 
contulerunt, ex publicis Academiae matriculis eolleeta et in 
certum catalogum juxta seriem annorum digesta, opera et in-
dustria Casparis Pesthii, Anno 1578. 21.novemb. Laskói Csókás 
Péter is, idézett müve élőbeszédében az első wittenbergi ma-
gyarok felemlítésénél Pesti Gáspárra mint forrásra s tekin-
télyre hivatkozik, ezt mondván : „ex publicis Academiae ma-
triculis, eruditus vir Caspar Pestimis sua industria nobis pro-
didit," t. i. hogy Czirjákot Lincius és Gieba követték volt. 
Ezen Pesti Gáspár, ki 1578-ban Laskói Csókással egy időben 
tanult Wittenbergben, s azon év augustusa 13-án már a ma-
gyar társulat seniorává lön, hihetően a csak 1555-ön kezdőd-
hető magyar anyakönyv kiegészítésére írta ki a főiskola 
egyetemes anyakönyvéből a korábban ott tanult magyarok 
neveit. Hogy azonban ő lehető teljes sorozatot készített-e, 
vagy csak a főbb neveket szedte ki, mint azt a Szilágyi Ben-
jamin Istvánnál az ő neve alatt álló 1522—1533-ig terjedő s 
mindössze is 16 egyént közlő sorozat mutatja: azt az e rész-
ben felvilágosítást adható magyar anyakönyv reménylhető 
elökerüléseig kétségben kell hagynunk. Annyi bizonyos, hogy 
Csókás 1522—1533-ig Pestit mindenben híven követi; 1533 — 
1555-ig az egyetemes anyakönyveket, 1555-től 1585-ig pedig 
az egyetemes anyakönyvek fő használása mellett a külön ma-
gyar anyakönyvet is figyelembe vehette, mint ezt a több oldalú 
egybevetésekből méltán következtethetjük, s a mint hogy azt 
tehette is, miután ajánló levelének s illetőleg sorozatának kel-
tekor (Datae Vitebergae et Museo nostro 10. Calendas Maij. 
A. D. 1585.) ismét Wittenbergben tartózkodott, harmadszor 
fordúlván meg már ekkor külföldön. (Bod Péter. M. Athenas. 
158. 1. Horányi. Mein. Hung. II. p. 470.) 

Bartliolomaeides az általa közlött forrásáról szólván, 
ezt mondja: „Texui itaque catalogos kos ex publicis acade-
miae commentariis, mihi benigne communicatis, qua occasione 
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in sign ein Magnifici, tum adhuc in vi vis agentis jani évaytoq 
Viri Joan. Matthiae Schroeckhii, fauorem expertus sum, Is 
enim et intercessione sua, ut mihi matricae redderentur, 
effecit, et me, sicubi forte in lectione nominum titubabam, 
adjuvit." E pont első szavaiban azonban, nem mond igazat 
Bartholomaeides, mert az ő sorozatának az egyetemes főis-
kolai anyakönyvvel való csak felületes összenézése is legott 
meggyőzhet bennünket arról , hogy ö az általunk felvett 
1522—1560. időszakban az eredeti anyakönyveket néhol tel-

jességgel nem, néhol igen felületesen s hanyagul használta, s 
a Csókás sorozatát vakon követte. Hogy például Czirják 
nevét az egyetemes anyakönyvben teljességgel nem látta, 
onnan bizonyos, mert azt hiányosan írta le, s mert nem 
tudja, hogy Amsdorf vagy Schwertfeger rectorsága alá so-
rozza-e azt, a miben pedig az anyakönyv illető pontjára való 
egy tekintet eligazította volna őt. De ha az anyakönyvet 
használta volna, lehetetlen hogy az első magyarhonit, Baum-
heckelt, ki Czirjáknak csak kilencz sorral áll előtte, észre 
ne vette volna; lehetetlen hogy igen sok oly nevekhez, 
melyek az egyetemes anyakönyvben ott állanak, a maga so-
rozatában efféle jegyzeteket tett volna: „soli Lascovio no-
tus" ; . . . „horum Lascovius meminit." stb. stb. 

Mind a Laskói Csókás Péter, mind a Bartholomaeides 
sorozatának főbb hibái e következők: 

1. Az egyedül hiteles végforrást, a főiskolai egyetemes 
anyakönyvet néhol teljességgel nem, néhol nagyon hanyagul 
használták. Ennélfogva 

a. több kiírandó pontokat kifeledtek; 
b. a beíratási iskolai évszakot és napot igen hibásan, sok-

szor lényeges zavart okozólag teszik fel ; 
c. a beírott tanulók időrendi egymásutáni következé-

sét is gyakran felzavarják. 
2. Az erdélyországi nagy számú tanulókat, egy-kettőt 

kivéve, úgylátszik szándékosan kihagyták; Csókás pedig a 
magyarországiakat is, ha német nevüek, legnagyobb részben 
elmellőzi. 

Ki a XVI. századi magyar irodalmi s protestáns egy 
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házi történelemmel csak kevéssé ismeretes i s , tudni fogja, 
hogy az egykori wittenbergi magyar tanulók, de későbben 
jó részben első rendű irodalmi s egyházi férfiak életrajzi 
adatai nem csak a monographiáknál s életrajzoknál, de 
általában a nemzeti irodalom s egyház történelménél is milly 
fontos szerepet já tszanak, s mily lényeges és messzeható 
combinatióknak lettek alapjai sokszor. Ezen ügy ily messzeható 
fontosságánál fogva alig van valami óhajtandóbb, mint az, 
hogy az eddigi közlők említett hibái javíttassanak s hiányai-
pótoltassanak ki, vagyis a wittenbergi magyar tanulóknak 
egy lehető leghívebb sorozata készíttessék magukból a hi-
teles végforrásokból , t. i. a főiskola eredeti egyetemes 
anyakönyveiből. Ezt pedig már itthon is megtehetjük, leg-
alább az általam felvett 1522—1560-ki időszakra, miután 
az ide vonatkozó egyetemes anyakönyv ki van adva ily 
czirn alatt: Album academiae vitebergensis, ab A. Ch. MDI1. 
usque ad A. MDLX. Ex autographo edidit Carolus Eduar-
dus Foerstemann, Theologiae et Philosophiae Doctor. Ly-
psiae 1841. VIII -+- 373 pp. 4 r. 

Az eredeti anyakönyvek sincsenek azonban leírási toll-
hiba nélkül , mivelhogy azokba a neveket nem magok az 
illető tanulók hanem a főiskolai írnokok írták be , és pedig 
mint a magyar nevek leírásából kitetszik, úgynevezett diktá-
lás vagy felmondás, nem pedig saját szemlélet után. Ezt meg-
jegyzi Foerstemann is, midőn így s z ó l : . . . „si quid peccatum 
fuerit, veniam mihi reddent Lectores benevoli, cum scribarum 
opera, per quos ista nomina ex rectorum magnificorum indi-
cibus transscribi solebant, haud raro negligentior fuerit, eo-
rumque manus in literarum ductibus cognoscendis magnas 
difficultates praebuerit." Az írnokok e hibája az is a többek 
közt, hogy 1522 előtt és után is egy ideig Dania helyett Da-
cia, Danus helyett Dacus áll több pontokon; a mi hogy mily 
félrevezet" s vigyázatra intő, különösen reánk nézve, kik a 
magyar- s erdélyországiakat vettük különösen figyelembe, 
mindenki tudni fogja. 

Foerstemann azonban az eredeti anyakönyvet betűről 
betűre teljes hűséggel másolta le és adta ki. Erről ke* ske-
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dik előttem nem csak az ő efféle mezőni általánosan elismert 
nagy jártassága és tekintélye, de az én saját közvetlen vizs-
gálatom, egybevetésem és összehasonlításom is, mint a ki 
t. i. néhány évvel ezelőtt Halléban magokat az eredeti anya-
könyveket is nemcsak megtekintettem, hanem azokból több-
rendbeli hü kiírásokat is tettem, s ezeknek folytán Foerste-
mann közleményét az eredeti forrással híven egyezőnek ta-
láltam és találom. Ugyanazért teljes nyugodtsággal és minden 
hűséggel használtam azt a következő sorozat készítésében, 
átvévén még az írnoki tollhibákat is, melyeket azonban ki-
igazítani azoknak, kik efféle tárgyakkal csak kissé is foglal-
kozni szoktak, egy tekintettel könnyen sikerülend. 

Végül jónak látom felemlíteni, hogy 1519. Rect. Wolffg. 
Stehelin (Foerst. p. 86.) egy ilyen név is ál l : „ Christofferus 
3ass de noua civitate. 8. no." Ha a vezetéknév magyar hang-
zása s divata mellett egyéb döntő bizonyítványaink is len-
nének még: ezt tarthatnók az első wittenbergi magyarnak, 
így azonban nem mertem a magyarok közzé besorozni; mert 
a nova ciuitas, mint a tanulók hazája, nagyon sokszor jő elő 
az anyakönyvi neveknél Europa különböző országaiból, de 
hazánkból sohasem. A vezetéknév magyaros volta vagy lát-
szata pedig még nem dönt a voltaképeni magyarság mellett; 
mert jő elő pl. Kun és Apor, egyik német, másik dán földről, 
tehát nem hazánkból. 

3. §. A wittenbergi főiskolában tanult magyar- és erdélyorszá-
giak teljes névsora 1522-től 1560-ig. 

1522. sub recloralu Nicolai Amsdorf, a festő sanclorum Philippi et Jacobt 
vsque ad festum Luce euangeliste. 

Georgius Baumheckel, de Nousolio dioc. Strigonien. 
Martinus Ciriaci de Leowczofra Dio. Strigionien. 

1523. per semeslre hiemale ; sub rectoratu D. J. Schicertfeger. 

Joannes Bontzler Zcytburgen. transiluanus Alenss. dioc. 
Joannes kousch transiluanus Albenss. dioc. 
Valentinus Haltr ich transiluanus Alben, dioc. 7. Április. 
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i523/i. a Luce festu Anno m. d. vigesimo iercio vsque ad festum Philippi et 
Jacobi anno vigesimo quarto. Reclore Philippo ilelanctov. 

Dionisius Luicius Pannonius. 
Bal thazar Gieba Buden. 
Matheus Thome Nouosohanus Strigonien. dioc. 

1524. a primo die Maij ad festum vsque Luce. Recl. Gaspar. GlaciJ. 

Joannes Vthmannus Ungarus BudeD. 
Joannes Casler dioc. Strigon. 
Conradus Cordatus de Weissnkirchn. 
Georgius Trans i laanus Mistricien. 

1526. per Semestre estiuale. Recl. Just. Jone. 

Christianus Lanius Gybnitz Ungarus . 

1527. Rect. Henr. Stagkman. 

Johannes Siglerinus de lentschauia Dioc. Strigon. 7. Maij. 

1528. a Philippi et Jacobi festő vsque ad festum Luce. Rect. Joh. Valrnar. 

Wolfgangus Talhuser Posonien. dioc. Strigonien. Mgr. Cracoviens. 

1529. Sem. estiv. Rect. Teiteleben. 

Johannes Henckelbich ungarus 6. Septemb. 
Michael Salei ex Hungar ia 7. Septemb. 

15'19/30. a f . d. Luce usque ad f . app. Philippi et Jacobt, j. rect. Jacobi Po-
siomij Torgani. 

Matthias Biro de W a y 3. Decem. Hung. 
Gregorius Johannis Debrecinus Hung. 3. Decembris. 
Joannes Daxs ex Newsidell. 1530. 21. Marc. 
Mgr. Egidius Fabe r Cremnicen. 2. Apr. 

1530. Sem. aestiv. Rect. Joh. Bernh. Velcuuone. 

Simon Transi luanus Cassouiensis. 
• - \ 

153°/l. Rect. Just. Jona. 

Leonhardus Stoeckel Bardfensis hungarus. 
Benedictus Blasij transiluanus. 
Demetr ius Cydae de Coris vngariae. 
Emericus Osorinus ex hungaria. 
Lucas Thurinus ex Hungar ia . 

1531. Sem. acst. Rect. Cristoph. Blanco. 
Andreas Lupus Strigoniensis. 18. oct. 

1532. Sem. hybernum. Rect. Vir. Schillingo. 

Franciscus Tornensis ? 
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1532. Sem. aesl. Rect. Melch. Fend. 

Simon Agriensis Hungarus. 
Stephanus Galzeechij ungarus. 

Í53í/3. Sem. hyb. Recf. Franc. Vinariensu 

Joannes Antalh Yngarus. 

1533. Recf. Casp. Crucigero. 

Gregorius Salczer Schemniciensis hungarus . 14. Maij. 
Johannes Baroaius de Kohly, dioc. quinque ecclesiensis; 23. Jul i j . 
Benedictus Zerenciensis, dioc. Agriensis. 
Martinus Paszoliuus eiusd. Dioc. hung. 
Gregorius de Belowitz, hungarus ad Caschoniam. 5. aug. 
Caspar de Zeten hungarus diocesis Strygoniensis. 5. oct. 
Mattheus Babay Simichius hungarus. 14 octobris. 

1533/i. Sem. hibern. Recl. Sehaldo Münsterer. 

Michael vngar Strigoniensis > 
Gregorius Fabe r Soproniensis I g™tis inseripti. 

1534. Sem. aestiv. Rect. Casp. Lindeman. 

Lucas siluestris i 
Thomas de vihel I v n § a r u s 1 9 ' 

Í53 4 / S . Rect. Joh. Emesto duce Saxomae. 

Andreas Sauer Cremnicensis. 
Franciscus Leutschouiensis.. 
Johannes Peter de fillach. 

1536. Rect. Jacob. Milichio. 

Jacobus himmelreich kremnisensis. 
Lucas Hunnadinus Vngarus. 
Leonhardus Yueisbeck Yngarus. 
Georgius y.axag i- e. gallus vngarus. (Primum adécriptum fűi t „de 

T o r n a u / ) 
Thomas de Strigonio vngarus . 
Stephanus Sass vngarus. 
Benedictus Lorinus vngarus. 
Christophorus Breiss posoniensis. 
Sebastianus Boldius vngarus. 
Pe t rus Stockei a Bartha vngarus. grat is inscript. 

1536/7. Rect. Justo Jona. 

Martinus Hentzius de Husbach Transsyluaniae. 
Johannes Bogner Transsyluaniae. 
Franciscus Haschadi Nobilis Vngarus. 
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Laurentius Möldener ex Schemnitz Vngar. 
Michael de Ea Kalo Vngariae. 
Christianus Kostius Sabesiensis Transsil. 
Lucas Bildhalmer Mechelsdorfer Transsil. 
Paulus Rubigallus Cremnitz. 
Gregorius scheg schwariensis trans. 

1537/8. Rect. Aug. Schurff. 
Stephanus Chulami Vngarus. 
Gregorius Peter Vngarus. 
Nicolaus Rinolaus Vngarus. 
Petrus Czaludinus Vngarus. 

1538. Rect. Phil. Melanlhon. 
Valentinus Grenicerus Bistricensis. 
Alexander Tringer Transsyluanus. 
Hieronymus Melag Transsyluanus Coronensis. 
Joannes Ryssus Coronensis. 
Benedictas Guncini Hungari. 
Stephanus 
Franciscus Vuitnerus Transsyluanus. 
Paulus Benckner Coronensis. 
Paulus Sartor ex Alba regali Pannoniae. 
Bartholomeus Bognerus Coronensis Transsyluanus 
Jacobus Segodunensis Pannonius. 
Emericus Pesti ex diocesi Vaciensi. 
Demetrius Temesuarinus Pannonius. 
Joannes Kisseri ensis Pannonius. 

1 5 3 s / g . Rect. Casp. Crucigero. 

Bartolomeus Altenberger Zibiniensis Transsyluanus. Febr. 
1539. Sem. acst. Rect. Melch. Kling. 

Georgorius Schlernitius de Kiymnitz ? 
Caspar de S. Gottardo Pannonius 
Andreas Thuri nus Tarnouiensis Pannonius. 

1539. Rect. Georg. Curio. 
Sigismundus Geleus Tran ssyluanus. 
Caspar Petzsche Cla usenburgensis. 

Í 5 4 % • ßecf- Georg* o Maior. 
Gregorius Wisacknaj Vngarus 1540. Oct. 22. 
Demetrius Batisi Vngarus. Oct. 22. 
Josephuß pesti Vngarus. Nov. 22. 
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Joannes Henckel j Leutsch0uienses> Nov. 23. 
Cunradus Henckel ' 
Emericus Putnagi Yngarus. Dec. 19. 

1541. Sem. aesliv. Rect. Chilian. Goldslein. 
Joannes Saltzer Schemnicensis. 
Stanislaus Bodenstein Posnensis. ? 

Sub. Vice rectoratu Georg. Maioris. 
Joannes Sommer Cassioforensis Vngarus. Oct. 17. 

154% Sem. hyb. Rect. Jac. Milichio. 
Andreas Batizi Vngarus 1542. Marc. 19. 
Blasius Felnemetsi Vngarus. Mart. 19. 
Valentinus Vagner Transiluan. Apr. 13. 
Georgius hogtesius Transiluanus Apr. 16. 
Bartolameus Fraxinus Vngarus. Apr. 24. 
Basilius Turmcrius Vngarus. Mart. 30. grat. inscr. 

1542. Rect. Maltheo Aurogallo. 

Stephanus de Copatz Hungarus. Junius. 
Joannes Conisch Caseoforensis. Jul. 
Stephanus Ganoj Hungarus. Jul. 
Caspar Pastor Hungarus. August. 

i54l/3. Sem. hyb. Rect. Casp. Crucigero. 
Caspar Heltensis Transsiluanus. 1543. Febr. 17. 
Stephanus Seghedinus 
Benedictus Abadius j/ 
Franciscus Mobinus • Hungari. Mart. 22. 
Blasius Byhornius \ 
Joachimus Francus Sehusiensis'? ' 
Christophorus Guldener Cepusiensis Mart 24. 
Georgius Felsner Coronensis. Mart. 30. 
Fabianus Rupensis Coronensis. Mart. 30. 
Matthias phranius Coronensis. Mart. 30. 
Thomas Wemelius Coronensis Transyluanus. Mart. 30. 
Joannes Tortlerus Transsiluanus Schemnicensis. Apr. 26. 
Joannes Alagij Vngarus nobilis Apr. 27. 
Andreas Vduarj Vngarus. Apr. 27. 
Martinus Roseman Vngarus Carponensis. Apr. 29. 

1543. Sem. aest. Rect. Laur. Zoch. 
Albertus Fromloch transsiluanus. Jul. 
Blasius Varij Vngarus. Jul. 
Martinus Caluus sibunensis transsiluanus. Jul. 
Seruatus Gislerus Coronensis. Jul. 
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í ő 4 s / 4 Sem. hyl. Rect. Melch. Fend. 

Emericus Palutzki Vngarus. 1544. J anua r . 
Leonhardus Gross Cybiniensis t ransi lua. Febr . 
Georgius Andalffi veterisoliensis vngarus. Mart. 
Michael Kucz Transi luanus. April. 
Valentinus Caroli Vngarus . April. 

15Í4. Sem.aest. Rect. Joann. Saxone Halstedio. 
Dominicus Lucinus Coronensis. Maj. 
Georgius Salczbanck Carponensis. Maj . 
Casparus ex Giula Vngarus . Maj . 
Joannes Hensel Bar tphensis . Jun . 
Simon Bolemus Coronensis. Ju l . 
Christopherus Molnerus Caseoforensis. J u n . 
Alber tus Lanio Leutzschouiensis. J u n . 
Michael Nedoschusky ex Hungar ia grat . adscr. 
Joannes Moscopius Cremniczensis. Octob. 

154*JS. Rect. Georg. Major.. 

Christopherus Lippensis Vngarus . Octob. 26. 
Steffanus Harsan i Vngarus . Nov. 24. 
Thomas Kisani Vngarus. Nov. 24. 
Emericus Sigetinus Vngarus . Dec. 20. 
Pe t rus Zcschapa Vngarus . 1545. Januar . 7. 
Joannes Mediomontanus Vngarus. J an . 7. 
Mattheus Muldner Schemnicensis. J a n . 15. 
Georgius Hu te r Cybinianus. Mart . 3. 
P e t r u s Hammerus Transi luanus . Mart. 3. 
Emericus Roxer Zcipsensis. Mart . 17. 
Albertus Fel tot i Vngarus. Mart. 21. 
Georgius Prodabis inus Vngarus . Mart . 21. 
Joannes Cosmider Posnamensis ? Apr . 14. 
Pe t rus Roetzcwingen Transyluanus. Apr. 23. 
Leonhardus Crommerius Eltzschouiensis. Apr. 26. ? 
Jacobus Judicis Bartzensis. Apr. 27. gra t . 
Stanislaus Fechter Rosenbergensis. Apr. 30. grat . ? 
Matthias Midalis Rosenbergensis. Apr . 30. grat . ? 

Í545 . Rect. Vdalr. Mordeisen. 

Sebastianus Bringer Strigoniensis. Maj. 2. ? 
Mattheus Segetinus Vngarus. Jun . 13. 
Raphael Steger ex nouisolio Vngarus. Jun . 13. 

^ Bartholomeus Malas Coronensis Transsiluanus. Jun . 13. 
M ' Joannes Samboki Tenraciensifr Vngarus. J u n . 29. 

Joannes Schreiner Silpramensis Vngarus. Jun . 29. 
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Nicolaus Els ter inus Vngarus. Aug. 
Simon Bogknerus Transsiluanus. Sept. 
Michael Raychyani vngarus. Oct. 4. 
Martinus a S. Elisabeth Vngarus. Oct. 14. 

í545/6. Rect. August. Schurpffs. 

Franciscus Literátus Klausenburgen. Vngarus. Octob. 
Blasius Dobertzin Vngarus. Nov. 
Matthias Feschner Bistricianus. 1546. Febr . 

1546. Rect. Juh. Marcello. 

Andreas Ormán eusiensis Vngarus. Jun . 11. 
Damianus Gräfe Zeppusensis Jul . 10. 
Dionysius e Septem Castris. J u l . 11. 
Johannes Sasuarinus Vngarus. Jul . 26. 
Egidius Saltzer j Carponenses, grat . inscr. M a j . - J u n . 
Matthias Hebbe r lyn ' 

1541/.g Recl. Casp. Cruciger. 

Nicolaus Vulpinus Coronensis. 1547. Januar . 27. 
Bartholomeus Weirauch Coronensis. J an . 27. 
Caspar Lugisland Schemnicensis. Dec. 3. 
Franciscus Clausenburgensis Transsyluanus. 1548. J an . 20. 
Michael Ivorlath nobilis Syrmiensis. Febr . 6. 
Jonas Remander Schemnicensis. Maj. 
Stephanus Gyompor ex Superiore Pannónia. Maj . 13. 
Johannes Satmarius j ^ ^ A u g m t n 

Lucas Fu tag 5 
Wolbertus Salacij > ü A u g u s t _ n 

V alentinus Debrecinus 5 
Michael Horuat i j i ^ ^ a • Se t 29 
Josephus Zogedinus 1 ' 1 e P ' 
Emericus Bathori Vngarus. Oct. 9. 
Matthias Tewissiensis Pannonius. Oct. 9. 
Stephanus Cruciger Crimicensis. Oct. 14. 

i548/g. Rect. Bened. Fault, 

Johannes Belsius Hungarus. Oct. 20. 
Georgius Siculus Transiluanus. 1549. J an . 20. 
Michael Reidel transsiluanus. Apr. 15. 
Valentinus Scharuader transil. Apr . 15. 

1549. Sem. aest. Rect. Jac. Milichio. 

Matthias Gulai Vngarus. Ju l . 22. 
Stephanus Clausenburgensis Transilua. Jjj l , 22. 
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Í54 9 / S 0 . Rect. Erasm. Reinhold. 

Helias Chyoka Seclusinus. 1549. Dec. 16. 
Wolfgangus Paulinus Coronensis. 1550. Feb r . 21. 
Laurent ius Klein Pistricien. Transsylua. Febr . 21. 
Gallus Castak i. e. díues Transsyluanus . 1850. Febr . 25. 
Franciscus Futaginus Hungarus . Febr . 25. 
ísicolaus Ivanyó Transsyluanus . Febr . 25. 
Martinus Piecker Cofonensis j 
Laurent ius Wbene r Musnen. ( Transsylvani . Febr . 26. 
Laurent ius Leusinus  
Pe t rus Arcusinus Transsyluanus . Mart. 8. 
Matthias Marcus Scliemnicen. Mart. 21. 

1550. Sem, aesl. Recl. Joh. Forster. 

Valentinus Hessus Coronensis. Maj . 5. — Hessi nom'en deletum est. 
Foers t . (1. a .) 

Matthias Orbazius Hungarus . Maj . 14. 
Georgius Treinger Transyluanus. Jun . 9. 
Lucas Vngleicb Transyluanus Jun . 9. 
Joannes Yid Bassaracius. J u n . 14. 
Mattheus Ghoczi Hungarus . Jun . 19. 
Lucas Zilahmus Hungarus . Jun . 19. 
Christophorus Vendigius Eperiensis . Ju l . 1. 
Valentinus Klybnick ex montanis Hungáriáé. Aug. 5. 
Georgius Hozwthoij hungarus nobilis. Sept. 27, 
Georgius Absteinius Hungarus. Oct. 10. 
Paulus Fridricli Transyluanus . Oct. 11. 
Johannes Scheider Barduensis Hungarus. Oct. 13. 
Valentinus Hessus Coronensis. Maj. 5. gratis. (1. fentebb). 

155°/l. Rect. Joh. Trauttenbiiel. 

Melchior Goldinus Coronensis. 1551. Mart. 1. 
Pe t rus Bognerus Transi luanus Coronensis. Mart. 1. 
Andreas Blauuari j Coronensis. Mart. 1. 
Nathanae l Rhenander Schemnicensis. Mart. 1. 
Vincentius Szinrai Vngarus. Mart. 12. 
Bernhardus Schaluuaraliensis. Apr. 2. 
Blasius Secinus Vngarus. Apr . 13. 
Valentinus Vize Camoracensis. Apr. 24. 
Andreas Serstman Strigonensis. g ra t . inscr. Febr . 14. 

1551. Sem. aest. Rect. Vito Oertel Winsemio. 

Simon Osdolanus Transsyluanus Pannonius. Jun 4. 
Emericus Zonibatinus Hungarus . Jun . 4. 
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Benedictas Humadus Transyluan. J u n . 4. 
Johannes Zabracensis Illyricus. Jun . 4. 
Geruasius Nagalakinus Transyluan. Jun . 7. 
Stephanus Batisius Hungarus. Jun . 4. 
Georgius Agriensis Hungarus. Aug. '29. 
Thomas Bencius Epperiensis Hungarus . Oct. 5. 
Matthias Feynerus Epperiensis ex Hungar ia . Oct. 10. 

155 '/2. Sem. hyb. Rect. Paul. Eber. 

Stephanus Maramorosinus Vngarus . 1552. Febr . 20, 
Augustinus Clenius Transsy luanus . Mart. 17. 
Georgius Beipchius Coronensis Transsyluanus . Mart . 17. 
Georgius Füs tüc j ex inferiore Pannónia, Apr . 11. 

jÍ552/3. Rect. Laur, Lindeman. 

Michael Szőlősi Vngarus. Maj. 4. 
Pe t rus Sigitti Vngarus. Maj. 4. 
Paulus Fuchsius Coronensis Transyluanus. J u n . 14 
Lucas Agriensis Hungarus . Jun . 20. 
Jacobus Mellemberger ? Cibimenses ) -g p e } ) r gy 
Stephanus Gross y Transsyluani S 
Petrus Calipoenus Schlaicensis Transy luanus . Mart. 4. 
T i tus Amicinus Coronensis Transyluanus. Mart, 4. 
Georgius Ostermayer Coronensis Transy luanus . Mart . 4. 
Basilius Nagfalwinus Vngarus . Mart. 18. 
Simon Fischer j 
Christophorus Pogeneiv Crimmicenses. Apr. 15. 
Paulus Lubener ) 

1553. Rect. Melch. Fend. 

Johannes Cybnerus Bartuanus Vngarus. Maj. 4. 
Eleazar Schlaher Schemnicensis. Maj . 25. 
Antonius Senkiral transyluan. J u n . 22. 
Thomas Sabrancki Vngarus. J u n . 22. 
Andreas Nigrinus Cremnicensis, Jun . 27. 
Michael Czeiss Carpanensis Vngarus. Aug. 7. 
Bal thasar Kyrallus Transsyluan. Aug. 13. 
Andreas Querlach Turociensis Vngarus. Jun. 26. grat . 

1553/i. Rect. Casp. Vlrico Com. a Reinstein. 

Paulus Dancius Zentbenedechinus Transsyluanus . Oct. 27. 
Andreas Babotius Simmodinus. Oct. 27. 
Franciscus Eghledinus, Hungarus. Nov. 6. 
Georgius Canissei Vngarus. Dec. 24. 
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Simon Hermelius Scharsensis j 
Jacobus Fabr i Muschnensis ' Transsyluani. 1554. Febr . 10. 
Christianus Clompius Coronensis \ 
Stephanus Bolkesch Sehesburgensis. Febr . 10. 
Jacobus Rupensis Transsyluanus. Febr. 10. 
Georgius Zegledinus) 
Joannes Varadinus i V n S a r i - F e b r ' 2 h 

Joannes Cyngeri Yngarus . Mart. 17. 
Georgius Barani Bartphensis Yngarus . Mart. 21, 
Ambrosius Stibnerus Schemnicensis. Apr. 8. 
Joannes Gnisius Vachensis. Apr . 9. ? 

1554. Rect. Sebast. Theodorico. 

Gregorius Monar Vngarus . Jun . 4. 
Blasius Debrecinus Vngarus. J u n . 4. 
Stephanus Iwantzy Vngar . J u n . 4. 
Christophorus Urdescher Eeichwinensis Transsyluanus . Jun . 6. 
Joannes Krapidel > 
p. ; Corenses. Jun . 23. t 
David Ebersbacb 5 
Jocobus Ivolb Eperiensis. J u n . 30. 
Magnus Chonradus Eperiensis. Jun . 30. 
Gregorius Coronensis j T r l u a a L A u g . 1 8 . 
Mar t inus Muschnensis ' 
Paulus Kröner Zebusiensis. Aug. 23. 
Antonius P la t tner Zebusien. Aug. 23. 
Thomas Comperman Muschnensis . 
Georgius Megensis ' Transsyluani . Sept. 11. 
Pe t rus Melas Megensis — \ 
Guntberus Vngarus Naumburgensis . Mai. 2. grat . inscr. 

í 5 5 4 / 5 . Rect. Stanislao Comile in Gorca. 

Paulus Vernerus Eperiensis. J an . 29. 1555. 
Georgius Schaunekebaunck Coronen. Febr . 8. 
Benedictus Poscholt Conariensis. Febr . 15. ? 
Mat theus Amman Cibingensis. Feb r . 21. 
Stephanus Kut tschar Olomocensis. Febr . 21. ? 
David Schlütes Carpanensis. Febr . 21. 
Michael Sigler Cibiniensis. Mart. 5. 
Martinus Kakot ius Turociensis. Mar t . 5. 
Joannes Bistricius Transsyluanus. Mart . 26. 
Gregorius Grüengang Yngarus . Apr. 4. 
Valentinus Schenck Transsyluanus. Apr. 10. 
Salomon Scherer Bartphensis . Apr . 13. 
Matthias Chabay Vngarus. Apr. 13. 
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Georgius ) M o d ; Clausenburgenses Transsyluani f ra t res . Apr. 13. 
Andreas ' 
Georgius Fabr i Tordensis. Apr. 13. 
Andreas Sándor Tordensis. Apr . 13. 
Paulus Thur i Vngarus . Apr . 13. 
Erasmus Greiff aurifaber Cibiniensis. Apr. 30. 

1555. Rec>. Christoph. Comite in Barbi. 

Paulus Seraphin Transsyluanus. Maj . 4. 
Daniel Jungl ing Cibiniensis j Transsyluani . Maj . 4. 
Ezechias Zeidner Barcensis * 
Andreas Maréi Transsyluanus. Maj. 7. 
Franciscus Megdensis Transsyluanus . Ma j 21. 
Simon Jessenius Thurocensis. Maj . 31. 
Lucas Fabinus j p o p r a d i e n s e s . M a j . 31. 
Clemens Fab inus i 
Valentinus Crispus Colosuariensis. Vng. Jun . 5. 
Blasius Raczcheuinus Hungarus . Jun . 5. 
Caspar Herwa th Hungarus. Jun . 13. 
Michael W i r t t Semproniensis. J u n 14. 
Caspar Bezeckius veteris olüiensis ex montanis Hungáriáé . Jun . 17. 
Paulus Mauricius Crimnicensis. Jun . 19. 
Thomas Abdrucker Nouisolen. Vng. Sept. 30. 
Blasius Kroner Sepusiensis. Oct. 12. 
Jacobus Peckelius ex Altenburgo Vngar . Maj. 9. gra t . 

155°/6 Rect. Joach. a Bust. 
Balthasar Micklen Veterisoliensis. 1555. Nov. 18. 
Andreas Sij j Pannonii . N o v , 20. 
Bartholoa aeus Bagossi) 
Thomas Jordan Clausenburgensis Transsyluanus . Nov. 23. 
Michael Literátus Heuesih Pannonius. 1556. Febr . 16. 
Christianus Schaeseus Transsyluanus. Febr . 6. 
Caspar Syluius Pannonius. Mart. 11. 
Stephanus Lasskay , p a n n o n i i M a r t n 

Caspar Carolus > 
WolíFgangus Seliuman Pannonius . Apr. 9. 
Calixtus Honterus Coronensis Transsy luanus . Apr. 11. 
Phil ippus Eisen Transsyluanus. Apr. 15. 
Matthias Clemens Bistriciensis Transsyluanus. Apr. 16. 
Andreas Fran ius Coronensis Transsyluanus. Apr. 23. 

1556. Rect. Jac. Millichio. 

Gregorius Hankofsky Bartphensis. Mai. 15. 
Gregorius Cliykay Vngarus . Jun . 6. 
Georgius Loescher Crimnicius. Jun . 20. 

Tört. Tár. VI. Köt. 1 5 
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huugari Jul . 25. 

Gregorius Segedinus 1 
Emericus Regiovillahus ' huugari . Ju l . 8. 
Andreas Caroleus \ 
Johannes Hat twanius 
Vrbanus Coppanius 
Alexius Schwartz Transsyluanus. Sept. 13. 
Stephanus Schwartz Transsyluanus. Sept. 14. 
Georgius Burkircher Posoniensis. Sept. 30. 
Franciscus Fer inus Hungarus . Oct. 14. 
Fab ianus Lernescher Bistricensis. Oct. 15. 

155%. Rect. Melch. Fasolt a Schlessdor/f. 

Caspar Syluius Hungarus . Oct. 25. 
Pet rus Melius Vngarus. Oct. 25. 
Johannes Heidner Transsyluanus . Dec. 20. 
Matthias Eberhar t hglouiensis. 1557. Apr. 20. 
Christopliorus Jain Cassouiensis ex Pannónia . Febr. 22. grat . inscr. 

1557. Rect. Dav. Vngnad Barone de Soneck et Frauenburg. 

Georgius Cracerus Bistricius Transsyluanus. Mai. 5. 
Franciscus Massakius Eperien. Jun . 10. 
Stephanus Ezechius Vngarus . Aug. 2. 
Nicolaus Verismartliy Vngarus . Aug 2. 

Í55 7 / S . Rect. Mattheo Flöchinger. 

Gregorius Freund Crimnicensis. Oct. 29. 
Michael Miculus Begiomontanus Vngarus . Nov. 7. 
Mattheus Sarmasagius Vngarus. Dec. 1. 
Fab ianus Wagne rus Bistricensis Transsyluanus. 1558. Jan . 7. 
Joachimus Teutsch Bistricen. Transsylu. Jan . 7. 

Alexander Kendi Vngarus. Jan . 21. 
Andreas Slamosfalini Vngarus. Febr . 23. 
Martinus Bar t Leutzchouiensis. Mart. 3. 
Israel Zeiss Pannonius Carponensis. Mart. 22. 
Andreas Goeczelius Carponensis Pannon. Mart. 22. 

1558. Rect. Adolpho Com. in Nassaio. ele 

Christopherus Ungnad Baro in Sonneck etc. S. Caesareae Mtis Con-
siliarius ac Comes Comitatus Varasdiensis. Maj. 1. 

Johannes Pannonius Massouiens. Maj. 1. 
Jacobus Bosenei Vngarus . Jun . 15. 
Laurent ius Thegius Leutscliauiensis. Jun . 17. 
Thomas Clein Colosuariensis Transsyluanus . Jun . 30. 
Stephanus Pancotai Hnngarus. Ju l . 3. 
Nicolaus Li terá tus Transsyluanus. Jul . 5. 

Transsyluani. Ju l . 5. Johannes Li terá tus ^ 
Johannes Liprich $ 
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| Transsyluani . Ju l . 5. 
Valentinns Fab r i 
Franciscus Vietoris 
Casparus Radeck Strigoniensis. Ju l . 19? 
Stephanus Tiham. 0 ct. 15. 
Stephanus Mustricius. Oct. 15. 
Pet rus Dombrinus. 0 ct. 15. 
Lucas | Z i c k z o u i n u s > o c t . 15. 
Basilius ' 

Stanislaus Fabr i Z-3 pusiensis. Maj. 26. grat . inscr. 

'/558/9. Rect. llenr. Bcirone a Starenberg. 
Valentinus Schmit Noup soliensis ex metallicis vrbibus Hungáriáé. Oct. 22. 
Paulus Kerschius Transyluanus. Oct. 26. 
Lucas Santouianus Vngarus. Dec. 19. 
Demetrius Rimastzetzynus. Ungarus. 1559. J a n u a r ? 
Georgius Gontzinus Vngarus. Jan . 2. 
Georgius Polner Leutschouiensis Vngarus. J a n . 15. 
Matthias Wyhelmus Vngarus. Jan . 30. 
Alber tus Agriensis Vngarus. J an . 30. 
Michael Fabr i Cibingensis Transsyluanus. Mart. 10. 
Johannes Gendesch Heldensis Transyl . Mart. 10. 
Laurentius Bombreclier Wirdalbinus Transyluanus. Mart . 10. 
Simon Sutoris Wyrdalbinus Transy luanus . Mart. 10. 
Thomas Vísinus Stolzenburgensis Transyluanus . Mart. 10. 
Demetrius Sybolthius ex Vngaria. Apr. 12. 
Emericus Hwtz th ius Vngarus. Apr . 12. 
Johannes H a r t m a n Crimnicensis. Mart. 12. gra t . inscr. 
Franciscus Strigoniensis Vngarus ult ima Aj)r. grat . inscr. 

íö.5.9. Rect. Christoph. Barone a Donau-. 
Carolus Rosenkranz Sempronianus Pannonius . Maj . 11. 
Simon Nag Zernanho Vngarus. Maj. 27. 
Georgius Copaci Vngarus Maj. 27. 
Johannes Greslingus Carponensis. Maj . 30. 
Thomas Schindler Carponensis Maj . 30. 
Bältliäzär ) 
T . Fuessel Crennicenses f ra t res . Ju l . 1. 
Johannes ' 
Matthias Olscherus Carponensis . Pannonius . Ju l . 11. 
Johannes Opel Transyluanus . Aug. 11. 
Pet rus Besnemus Hungarus. Sept. 13. 
Georgius Albani de Cyrkei, nobilis Hungarus . Oct. 1 5 
Johannes Oákai Hungarus nobilis. Oct. 15. 

i559/60. Rect. Georg. Cracovio. 
Petrus Debrecinus Pannonius. D ec. 16. » 
Adamus Sidelius Transyluanus. Dec. 20 
Paulus Paul inus Coronensis Transy luanus 1560. Jan . 15 
Stephanus Wol fa r t Claudiopolitanus Transy luanus . Jan . 29. 1 5 * 

i 
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Johannes Szunyogk Vngarus nobilis. Febr. 8. 
Demetrius Budai Vngarus. Febr . 8. 
Johannes Pes t i j 
Andreas Magocln j V n S a r i n o b i ] e s " F e b r - 1 3 ' 
Lucas Leo Sibimiensis i 
Lazarus E a w Schu l tne r j Transy l . Febr. 13 
Johannes Daru i 
Lauren t ius Li tzkai » Vngari . Febr . 21. 

\ 
Leonhar tus Hensmán Schesburgensis Transyluanus. Apr. 1. 
Franciscus Zackmarius Vngarus. Apr. 12. 

4. §. Magyar- és Erdélyországra vonatkozó pontok a icitten-
bergi főiskola anyakönyvei második darabjának évenkénti tör-

ténelmi jegyzeteiből 1562-tol 1560-ig. 
A wittenbergi főiskola több ívrétü kötetekre terjedő 

anyakönyveinek második darabjában, mely 1552-től 1560-ig 
megy, elkezdődnek az iskolai évek s félévek elején, az illető 
rector megnevezése után, a most rövidebb, majd hosszabb 
jegyzetek, melyek a kor főbb eseményéit vázolják, minden-
kor fő tekintettel ugyan a német birodalomra s az ágostai hit-
vallású egyházra, de gyakori figyelemmel más országokra s 
ezek közt hazánkra is. Vannak némely pontokon astrologiai 
s meterologiai jegyzetek is. — A hazánkra vonatkozó pon-
tokat jónak láttam a második kötet első néhány évéből Foer-
stemann után híven kiírva közleni, hogy hazai történetbu-
váraink ezen bár nem nagyon dús de mégis figyelembe ve-
endő egykorú forrást némi részben megízlelhessék. 

1552. Maj. Rect. Laur. Lhideman. 
„ . . . in oppido Passaw in confluente Oeni et Danubii 

Rex Ferdinandus et Principes Germaniaeac legati eoruni con-
venerunt, vt de pace agerent, et quia Imperator clementer 
Principes captivos diinisit et Ecclesiis pacem concessit, Dax 
Mauritius vt ostenderet, se nihil contra Imperatorein aut con-
tra Imperium Germanicum fácere volnisse, sed tantum que-
siuisse liberationem captiuorum Principum et communem pa-
cem, mox abduxit exercitum in Austriam contra Turcos et 
periciüo Austriam liberavit. Turci enim accesserant vltra Po-
soninm et formidabatur obsidio Posonii et Viennae. Sed Dei 
beneficio Ducis Mauritii celeritate repressi Budám se recepe-
runt, nec latius grassati sunt sequente hyeme et aestate. Ora-
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miis autem filium Dei, custodem Ecclesiae suae, vt Turcicam 
barbariem procul pellát et in Germania et in Pannónia Eccle-
sias, in quibus Deus recte inuocatur, et hanc Academiam gu-
bernet et protegat. Amen." 

1554. Maj. Rect. Sebast. Theoclorico. 
„Hac aestate Turci a Persis magno prelio victi sunt et toto 

hoc anno Imperator Turcicus Solimanus in Asia mansit. Quare 
etsi in Pannónia non qüieuerunt Turci, qui Budám tenent, tamen 
11011 sunt alii magni exercitus Turcici in Pannoniam missi..^ 

1555. Maj. Rect. Christophoro Comite. 
„Hac aestate Turcicus Imperator Solymannus rediit ex 

Asia Byzantium, facta pace cum Persis. Ideo et in Hungaria 
Turci, qui in praesidiis sunt, sepius viciniam populati sunt et 
alicubi non paucos homines abduxerunt. In loco quodam mater 
prelians duos filios eripuit Turcis, sed ei prelianti dextra prae-
cisa est. Saluos tamen filios vivens et ipsa in pátriáin reduxit." 

1555. Die Luce. Rect. Joachimo a Bust. 
„Yenit in Transsyluaniam Hungáriáé adolescens Johan-

nes, filius Johannis Regis Hungáriáé adiutus auxiliis Turcicis 
Wet alachicis. Ita Transsyluaniam Rex Ferdinandus amisit/< 

1556. Maj. Rect. Jacobo Miliclno. 
„In Hungaria Rex Ferdinandus diuersis locis duos exer-

citus habuit. Alterum in finibus Transsyluaniae, qui cum Pe-
trouicio ductore copiarum Johannis aliquoties foeliciter dimi-
cauit. Sed tandem Ferdinandici errore turbati cum cederet 
hostis, ac ipsi falsé putarent eum in uicinum collem transire 
magis opportunum pugnae, discesserunt relictis aliquot ma-
chiuis, Deinde post longam obsidionem Agria dedita est Pe-
tro uicio, et Dobo ac fráter ejus, viri fortes, qui Agriam defen-
derant, sic dimissi sunt, vt fide publica ex Transsyluania di-
scederent. Inde cum discessissent, Petrouiciani eos ceperunt et 
Bizantium ad Tyrannum miserunt, interpretati suam promis-
sionem hoc sophismate, quod non esset promissa securitas 
extra Transsyluaniam. Haec vere sunt Thracensia pacta vt 
olim dictum est Gotzxig őoy.ia ovx iniazavrca; In alia Hungáriáé 
parte non procul ab urbe cui nomen est Quinque Ecclesiae, 
Arx est Ziget, quam Turci ductore Dernisbego acerrime oppu-
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gnarunt duobus mensibus, Junio et Julio, ac multis Turcis in-
terfectis arx defensa est. Fuitque virtus praefecti Horwath in 
ea defensione eximia. Ac diu aduersus Turcos in Hungaria, 
nihil maiore fortitudine factum est. Post eam obsidionem Regis 
Ferdinandi filius Archidux Ferdinandus mense Augusto duxit 
exercitum mediocrem Bohemorum Austriacorum et Hungaro-
rum ad vrbem Strigonmm quae nomen habet ab Istro et 
Grano, cum ibi Granus in Istrum influat. Turci se intra moe-
nia continuerunt, nec prodierunt ad iustam dimicationem, in-
terdum extrema agmina carpere conati sunt. Ferdinandic 
tarnen duas arces Turcis eripuerunt quarum altera vi capta 
est, et interfecti sunt ibi Turci quingenti. Altera deditione re-
cepta est. Post oppidi Strigonii direptionem initio hyemis Ferdi-
nandus Archidux exercitum reduxit nulla magna clade accepta." 

1557. Maj. Rect. Daniele Vngnad Barone etc. 
„Decretum est etiam (sei. in conuentu Ratisponensi) vt 

pecunia ad bellum Turcicum conferretur et exercitus mitteren-
tur in Pannoniam." 

„Mense Augusto Rex Ferdinandus mediocrem exerci-
tum equitum Germanicorum et Bohemicorum in Pannoniam 
misit. Cum autem praesidia Turcica se in vrbibus continerent, 
quia nostris defuturos esse commeatus sciebant, nostri tantum 
in excursionibus trucidatis Turcis non magno numero vagan-
tibus domum redierunt. Alibi in Carinthia quatuor millia Tur-
corum interfecta sunt ab exiguo exercitu Germanico. In Trans-
syluaniam hac aestate nulli exercitus missi sunt, quam adhuc 
quietam retinet Johannes, filius Regis Johannis." 

1558. Maj. Rect. Adolpho Com. in Nassau). 
„In Sepusio, non proeul a Cassouia, tria millia Turcarum 

interfecti sunt." 
1559. Oct. 18. Rect. Georgio Cracouio. 

„Archiepiscopus Strigoniensis in Vngaria permissu Fer-
dinandi Imperatoris conuocatis vniuersis guae Dioecesis Epi" 
scopis et Pastoribus, suspectos de doctrina confessionis Augu-
stanae adegit ad examina, conuictos vel sua confessione vel 
aliorum testimoniis, et reliquos qui non comparuerunt, eiecit 
ex ecclesiis, quarum quidem plures quam trecentas suis pasto-
ribus orbauit.Imperator ipse sub initium veris grauiter deeubut.'1 
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I. 

S Z É K E S F E J É R V Á R RÉGI ÁLLAPOTÁT ISMERTETŐ 
OKLEVELEK. 

1. 

Csere Bálint és felesége Margit asszony Fejérvárott sz. Péter 
útcán levő kőházukat minden tartozmányával az ottani sz. 
Miklós társas-káptalan prépostjának Domonkosnak, s általa 

testvére fiának Jánosnak örök áron eladják nov. 2. 1471. 

„Nos Valentinus Nemetli dyctus Judex, Gallus Nyerges, Mathias 
Warday, Emericus Zechy, Adrianus Kányái, Emericus Perews, Joan-
nes Szakallos, Franciscus Carnifex de Castro : ') Stephanus Kerekes, 
Mathias Csabay de Civitate exlcriui i 2) : Gregorius Kíívagho , Benedi-
ctus Gaborian de Nova Villa 3) : et Blasius Melegh de Nova Civitate 
Duodecim Jura t i Cives Civitatis Albae-Regalis: Memoriae commenda-
mus, tenore praesentium significantes, quibus expedit, universis : quod 
Circumspectus Valentinus Chere dictus, alias concivis noster, ac pro-
vida Domina Margaretha vocata consors sua ab una ; parte vero ab 
altera Venerabiiis Dominus Dominicus Praepositus Ecclesiae Sancti 

0 Azaz : kerített vár és város, melyet IV. Bé)a királynak 
1237-ki oklevele szerint még Sz. István király szabadított föl a váriak 
szolgasága alól. S mivel Fejérvár lett első sz. kir. város, ezért a ké-
sőbbi városok ennek mintájára nyerték volt szabadságaikat. 1247. után 
pedig a pesti hegyen épült új vári (Castri Novi Montis Pestiensis) pol-
gárok szabadságaira is hivatkoznak a régi városok szabadságairól 
szóló levelek. 

-) Hol állott légyen e külváros, nem tudom meghatározni. 
3) A Villa szó a középkorban nem csak : pagus hanem oppidum, 

urbs, paraecia jelentésekkel is bírt. AA. SS. T . 3. Jul . 
') E bárom külváros közöl melyiké lehetett eme körülirású régi 

pecsétnyomó: „S. LATINOKVM. CIVIV'ALBENSIVM", mely a XVI. 
századnál régibb nem lehet, és Tolnán Tolna vármegyében találtatott 
(1833. Tud. Gyíijt. II. k. 125. 1.), bizonytalan. 
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Nicolai citra Maros dicti Castri nostri fundatae coram nobis 
personaliter constituti, annotati Valentinus Chere, et Domina con-
sors sua, onera et quaelibet gravamina Cathar inae filiae, aliorumque 
cuuctorum fra t rum, et consanguineorum suorum, quoad infra scripta 
observanda, super se assumentes, oraculo vivae vocis, sponte confessi 
sunt, in hunc modum : quomodo ipsi pro praesenti eorum necessita 
evitanda, totalem domum ipsorum lapideam, simul cum curia eius-
dem, in vico Sancti Petr i existentem et habitam, cui ab Aquilonari 
Pe t r i Somody, Orientali vero Parochialis Ecclesiae Sancti Petr i , in 
eadem Civitate Albensi constructa -), Meridionali siquidem part ibus 
quaedam parva piatea, seu interstities, ac Honorabilium Aegidii maio-
ris Ecclesiae Albensis 3), et Pe t r i Tho t Beati Petr i Apostoli Cano-
nicorum fundi curiae contiguae vicinarentur 4), cum omnibus suis 
util i tatibus, et pert inenti is quibuslibet, lignorum videlicet, lapidum-
que aediíiciis, in facie eiusdem domus habitis et construct is ; nec non 
terr is arabilibus intra limites dictae Civitatis nos t rae adiacentibus, 
ad praescriptam domum rite et legitime spectantibus et pert inere 
debentibus, Venerabii i praefato Domino Dominico Praeposito Sancti 
Nicolai de Alba-Begali praedicta, et per eum Joanni f ra t r i suo 
patrueli , eiusdem haeredibus , et poster i tat ibus utr iusque sexus , pro 
quadringentis Florenis auri puri monetae Hungaricalis, veri et iusti 

') Azon tá jon állott-e az ókorban is, hol a mosfani Sz. Mik-
lós plébánia-egyház ? nehéz eldönteni. 

2) Mintegy kétszáz lépésnyi távolságra esett Boldog-Asszony 
szentegyházától. IV. Béla király szenteltető be. Fejedelmeink II. 
Ferdinándig benne ütöttek arany sarkantyús vitézeket. Casp. Urs. 
Vel. de Bello Pannonico Lib. II. p. 33. 

3) Har tvik szerint, ezt az öreg szen tegyháza t is Sz. Is tván 
király építette. ,,Circa Albensem Ecclesiam intent i , nec immerito, 
mond IV. Béla király 1254. évi oklevelében: utpote, ubi solium 
Begni, et Corona conserva tur ; et ubi Reges Hungár iáé sacro conse-
crationis munere pe rungun tu r ; ubi nostrorum etiam Antecessorum 
Sacra Corpora requiescunt ." Fejér Cod. Dipl. IV. 2. p. 231. E társas-
káptalani szentegyházban őrzé és őrizteté az őrkanonok az ország 
j e l v e i t : Mich. Jos. Ssvorényi Diss. llist. de Albensi Cuslodiatn. Wesprimii 
s. a 8. 

4) Ebből az oklevélből tanul juk, hogy a belvárosban két tár-
sas-kápta lan , a harmadik pedig a külvárosban virágzott. J e rney Já-
nos Magyar Tör t . T á r II. k. Pes t 1855. 50—51. négyet eml í t : „Ezen 
(boldog asszonyén) kivül virágzott i t t az első időkben még három 
káptalau, sz. Imréről, sz. Péterről , és sz. Mihályról címzett ," sz. Mi-
hály helyett sz. Miklóst akar t mondani ; sz. Imre káptalanáról oklevél 
még nem jöt t kezemhez. i 
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ponderis, ac duobus vasis vini, et duabus vetalis tritici '), ut dixe-
runt , ab eodem Domino Dominico Praeposi to plene habitis et leva-
tis dedissent, vendidissent, et pe rpe tuassen t ; prout omnino dederunt., 
vendiderunt, et perpetuarunt coram nobis, J u r e perpetuo et irrevoca-
biliter, pacifice tenendam, possidendam, et habendam. Assumentes ni-
hiloininus praefati Valentinus Chere, et Domina Margare tha consors 
sua, memoratos Dominum Dominicum Praeposi tum, et Joannem f ra-
trem suum, eiusdemque Joannis haeredes , et poster i ta tes universos, 
in paciíico et quieto dominio praescriptae domus, cunctarumque sua-
rum, quarumlibet uti l i tatum, temporis in eventu, contra quoslibet 
impetitores, causidicos, ubique locorum, et coram quovis Judice, pro-
priis eorundem laboribus et expensis protegere , tueri, a tque defen-
dere. In cuius rei memóriám, firmitatemque perpetuam, praesentes li-
teras nostras privilegiales, pendentis et authentici nostri maioris 
Sigilli 2) munim'ne roboratas Eidem Domino Dominico Praepos i to , 
et Joanni f ra t r i suo, ipsiusque haeredibus universis duximus conce-
dendas. Salvo Jure Civitatis nostrae. Datum secundo die festi om-
nium Sanctorum, Anno Domini Millesimo, Quadringentesimo, Se-
ptuagesimo Primo." 

Hevenesi Gábor gyűjteményéből. 

2. 

Domonkos a f e j érvári nagyobb társas-káptalan prépostja ottani 
házát Ernust János kir. kincstartó és szlavóniai bán kérésére 
ncigylucsei Dóczy Orbán sz. Miklós prépostjának s a jejérvári 
nagyobb társas-káptalan kanonokjának eladja, jul. 29. 1474. 

„Nos Dominicus Praepositus Ecclesiae Albensis , memoriae 
commendamus : quod nos, tum ad singularem petit ionem Magnifici 
Domini Joannis Ernus Thesaurari i Regiae Maiestatis et Bani Regni 
Slavoniae; tum vero pro illa affectione , qua Venerabili Domino Vr-
bano Praeposito Ecclesiae Sancti Nicolai de Alba et Canonico Ec-
clesiae nostrae Albensis praedictae, couiuncti sumus, et coniungimor, 
Domum nostram canonicalem, in Civitate Albensi, quam prius inha-
bitavimus, pro sexcentis florenis auri, quos quidem sexcentos flore-

') A vetala, száraz mérő, szónak értelmét nem találom a közép-
kor glossariumában. 

E nagyobb pecsétnyomóján is a városnak egy koronáva l te-
tézet t kék vérten három tornyú várfal t á r t kapuval látszott I. Leopold-
nak l703 . oct. 23. utólag adott fölszabadító levele szerint. L. I f j . Palugyai 
Imre: Magyarország legújabb leírása. II. h. Pest. 1853. 129—130. I. 
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nos idem -Dominus Urbanus Praeposi tus nobis plenarie pereol-
vit, dedimus , alienavimus et adscripsimus praesentium per vigo-
rein. Quo circa vos Dominos de Capitulo Ecclesiae Albensis prae-
dictae, requirimus et rogamus, quatenus, habitis praesentibus, iuxta 
contenta praesent ium l i teraruoi nostrarum, more vestro solito, lite-
ras vestras , super ista domo nostra, eidem Domino Urbano Praepo-
sito dare, et emanare facere velitis, iuris sui uberiorem ad cautelam. 
Da tum Budae fer ia sexta proxima post festum Beatae Annae Ma-
tris Mariae, Anno Millesimo, Quadringentesimo, Septvagesimo quarto." 

Hevenesi Gábor gyűjteményéből. 
E levél ké t dologra emlékez te t : u. m. bogy Dóczy Orbán 

1474. már kirá lyi t i toknok v o l t ; s hogy Fe jérváro t t a kanonokok há-
zai szabad udvarok voltak, mert e bevallás nem történt a város ta-
nácsa előtt, hanem a kápta lannál . 

3. 
Kálmáncsehy János, Domonkos fejérvári prépost testvérének 
fia, sz. Péter utcán levő liázát nagy lucsei Dóczy Orbánnak 

sz. Miklós prépostjának eladja január 7. 1478. 

„Nos Fab ianus Korhy Judex, ac Gallus Nyerges Flor ianus de 
Kánya , Franciscus Carnifex, Demetr ius Zacbv, Georgius Ispany, Ni-
colaus Borsus, et Michael Zondy de Castro, Stephanus Kerekes, Lau-
rent ius l i terátus '*) de Exleriori Civiiale, et Gregorius Kövagho, Tho-
mas l i t e rá tus de ISova Villa, et Gal lus Csapó de Nova C/vitate, Duodec im 
Ju ra t i Cives ac Consules Civitatis Albae-Eegalis, Memoriae cominen-
damus. Quod Circumspectus Joannes Kalmanchehy Concivis noster, 
f rá te r utpote Eeverendi Domini Dominici Praeposi t i Ecclesiae Al-
bensis, onera et quaevis g ravamina Dominae Sophiae consortis suae, 
ac omnium f ra t rum, proximorum et consanguineorum suorum in se 
recipiendo, coram Nobis personal i ter constitutus, sponte est confes-
sus in hunc moduin : Quomodo ipse Dornum quandam suam lapi-
deam, simul cum curia eiusdem, in Castro nostro in Yico Sancti 
Pe t r i existentem habitam, a quondam Circumspecto Valentino Chere, 
alias Concive nost ro , et provida Domina Margare tha consorte 
eiusdem, pretio emptatn, cui ab aquilonari Domus Ladislai Somody 
similiter Concivis nostri, a meridionali vero quaedam parva piatea 
sive intersti t ium, ab orientali siquidem et occidentali, ex ut raque par-
tibus, P la teae vicinarentur, cum omnibus suis ut i l i tat ibus et pertinen-
tiis quibuslibet, lignorum videlicet et lapidum aedificiis, in superfície 
eiusdem Domus habi t i s et cons t ruc t i s ; uec non terris arabilibus intra 

*) Azaz : Deák. 
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limites clictae Civitatis nostrae adiacentibus, ad praescr iptam Domum 
rite et legitime spectantibus et pert inere debentibus, Venerabili Do-
mino Urbano de Lucbe Praeposi to Ecclesiae Beat i Nicolai Confes-
soris de eadem Alba, pro quadringentie florenis puri auri monetae 
Hungaricalis, veri et iusti ponderis, uti idem Joannes dixit, ab eodem 
Domino Urbano Praeposi to plene habitis et levatis, dedisset, vendi-
disset, et perpetuasset ; Immo dedit, yendidit, et perpetuavi t coram 
nobis, de nostra, et praefat í Domini Praeposi t i f ra t r is ipsius Joan-
nis patruelis, annuent ia et consensu, iure perpetuo, et irrevocabili-
ter, pacifice tenendam, possidendam, et habendam ; nullum ius, 
nullamve Jur is proprietatem in praescripta Domo et pertinentiis 
eiusdem, idem Joannes sibi, et suis haeredibus reservando, sed to-
tum ius, et omnem iuris proprietatem, ac dominii eiusdem, in ipsum 
Dominum Urbanum Praeposi tum transferendo. Assumens nihilomi-
nus praefa tus Joannes annotatum Dominum Urbanum Praeposi tum 
in pacifico dominio praescriptae Domus, cunctarumque util i tatum, et 
pert inentiarum eiusdem, contra quoslibet Impet i tores , Causidicos, 
coram quovis Judice, propriis suis laboribus et expensis tueri , prote-
gere et conservare. ín cuius rei memóriám, firmitatemque perpe tuam, 
praeseníes Literas nostras Privilégiales pendentis et authentici Si-
gilli nostri maioris -munimine robora ta s , eidem Domino Urbano 
Praeposi to duximus concedendas. Da tum in festő Beati Valent ini 
Martyris , Anno Domini Millesimo, Quadringentesimo, Septuagesimo 
Septimo." 

Hevenesi Gábor gyűjteményéből. 

4. 
» 

A székesfejérvári tanács a szent Péter egyháza körül levő teme-
tőt nagyobbítandó, két kanonoknak e végre átengedett házukért 

Dóczy Orbán házát minden adótól fölmenti jan. 7. 1478. 

„Nos Fabianus Korhy Judex, ac Gallus Nyerges, F lor ianus 
de Kánya, Franciscus Carnifex, Demetrius Zacliy, Georgius Ispany, 
Nicolaus Borsus, et Michael Zondy de Castro, Stephanus Kerekes , 
Laurentius Literátus de Exteiiori Civitate, Gregorius Kővagho, Tho-
mas L i t e r á t u s de Kova Villa, e t Gal lus Csapó de Nova Civitate, Duo -
decim Jura t i Cives ac Consules Civitatis Albae Kegalis, Memoriae 
commendamus tenore präesentium significantes, quibus expedit, uni-
versis : Quod cum Coemeterium Parochialis Ecclesiae Beati Pe t r i 
Apostoli intra Muros Civitatis nostrae Albae Kegalis praedictae, 
fundatae, tum per constructionem Capellae condam Hentel olim 
Concivis nostri, ac reformationem et extensionem Sacristiae ipsius 
Ecclesiae nos t rae , tum etiam occupationem Domorum duorum 
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Canonicorum Ecclesiae Beati Nieolai Confessoris de eadem Alba, 
in introductione eorundem per Divos Reges pro ipsorum habita-
tionibus deputatarum, in par te aquilonari nimium foret oecupatum et 
repressum; Nosque considerassemus, et saepenumero animo revolvisse-
mus, quo ordine et modo, sine tarnen praeiudicio Dominorum Praepo-
siti, et Canonicorum praetactae Ecclesiae Beati Nicolai Confessoris, ad 
Dei honorem, liominumque decorem et devotionem, praescriptum Coe-
meterium dictae Ecclesiae nostrae Parochialis ampliare et augmentare 
possemus ; tandem instinctu divino, nostraeque exortationis inductione 
Venerabiiis Dominus Urbanus Praeposi tus ante la tae Ecclesiae Beati 
Nicolai, vota fidelium, in hac re, salubriter adaugere cupiens ; habitis 
prius superinde Canonicorum suorum Ecclesiae praetactae, maturo con-
silio et deliberatione, in subscriptisque benevolum consensum et assen-
sum praebent ium; quandam Dornum lapideam in Yico Sancti Petri , 
iuxta praenarra tam Ecclesiam nostram, in plaga orientali sitam et exi-
stentem, pro habitationibus praenotatorum Dominorum duorum Cano-
nicorum, suis propriis et inaximis pecuniis a Circumspecto Joanne de 
Kalmanchehy Concive nostro, f ra t re videlicet patruele Reverendi Do-
mini Praeposit i Albensis Ecclesiae, sub certis conditionibus, in literis 
exinde confectis expressatis, pretio emit, quatenus praescriptae Domus 
duorum Dominorum Canonicorum de ipso Coemeterio amoverentur, et 
in augmentum eiusdem Coemeterii loca earundem deputarentur, atque 
perpetuo rel inquerentur , et permanerent. Unde nos, considerata huius-
modi utilitate, et salubri dispositione praefat i Domini Urbani Praepo-
siti, et Dominorum Canonicorum suorum, Nos una cum ceteris Civibus, 
et Incolis antedictae Civitatis nostrae Albae Regalis unanimi voluntate 
et consensu, emptioni et perpetuationi memoratae Domus per praeli-
batum Dominum Urbanum Praeposi tum antefatis Dominis duobus Ca-
nonicis, modo praemisso factis, nostrum purum et benevolum praebui-
mus, et p raebemus consensum, pariter assensum, eandemque Dornum, 
j a m fatis Dominis Canonicis deputatam et perpetuo adscriptam, eisdem 
Libertate et P rae roga t iva , quibus pristinae praedictae habitationes 
eorum privilegiatae et libertatae, ac ab antiquo observatae forent, ab 
omni onere quarumcunque Taxarum et Collectarum ordinariarum, et 
extx-aordinariarum, vel aliavum quarumlibet Solutionum et Servitiorum 
exemptam, et per omnia, et in omnibus, adinstar Domorum aliarum ve-
strarum ecclesiasticarum, liberam et securam, futuris et perpetuis tem-
poribus volumus permittere. In cuius rei memóriám, íirmitatemque per-
petuam, praesentes Li teras nostras privilegiales pendentis et authen-
tici Sigilli nostri maioris munimine roboratas duximus concedendas. 
Datum in festo Beati Valentini Martyris, Anno Domini Millesimo, Qua-
dringentesimo, Septvagesimo Octavo." 

Hevenesi Gábor gyűjteményéből. 
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„1527. Die Dominico X. Novembris, bora nona ante prandium, 
infrascripti Magistratus distributi sunt per Serenissimum Regem Fer-
dinandum in Civitate Alba Regali : 

Paulus de Warda archiepiscopus Strigoniensis Supremus Can-
cellarius. 

Thomas de Zalahaza Episcopus Agriensis Cancellarius. 
Alexius Thurzo de Bethlenfalva Judex curie. 
Andreas de Bathor Magister Thavernicorum. 
Emericus Orzaag de Guth, et Nicolaus de Thurocz Magistri 

Curie. 
Caspar Horváth de W y n g a r t h Magister Cubiculariorum. 
Antonius Lossonczy Magister Pincernarum. 
Joannes Lengyel Magister Dapiferorum. 
Franciscus de Rewa Personalis Presencie. 
Kiírta a pozsonyi társas-káptalan levéltárából Fray György. MS, fol, 

T. I. p. 99. 

6. 

Tamás mester sz. Erzsébetről nevezett esztergami keresztes, Pest 
vármegyében Czirákon levő birtokát az esztergami keresztesség-
gel egyetemben János király személynöke előtt a székesfejérvári 

szigeten lakó Hospitaláriusoknak hagyományozza 
mart. tű^ l534. 

„Nos Joannes Dei gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae 
ect. Memoriae commendamus, tenore presentium significantes, quibus 
expedit, universis. Quod fidelis noster Yenerabilis Magister Thomas 
Crucifer et Rector Domus Hospitalis Diuae Elizabeth Viduae in Civi-
ta te nostra Strigoniensi fundatae, coram Nostra Praesent ia Personali 
personaliter constitutus, confessus est sponte, et retulit in hunc modum : 
Quomodo ipse tum matúra in se deliberatione praehabita, tum vero ob 
illám spem, et devotionem, quam erga Conventum Domus Hospitalis 
Ecclesiae Sancti Regis Stephani in Insula Albensi fundatae , *) et Magi-
strum Sebastianum de Dalmad modernum Praeeeptorem eiusdem, gerit 
e t h a b e t ; cupiens etiam ex parte praescriptae Domus Hospitalis, ac 
Portionis possessionariae in Possessione Czirak vocata in Comitatu 
Pestiensi existentis liabitae, ceterarumque util i tatum et pertinentiarum 
eiusdem Domus Hospitalis, vita sibi comite, eíFective provideri, ne 

*) Még a XVII. században is Papszigetnek neveztetett , melyet e 
szerzet V. István király adományából birt. 
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jllíim, post mortem et decessum eiusdem ad manus devenire contingat 
alienas, et a praedicto Conventu, propter moderni temporis statum, per-
petuo alienetur. Eandem igitur Dornum Hospitälern Divae Elizabeth Vi-
duae, et Rectoratum, cum totali praedicta Portioné eiusdem possessio-
naria , in dicta Czirak habita, simul cum aliis Bonis, et quibusvis Juri-
bus possessionariis, ac par i ter cum cunctis utilitatibus, et per t inent i is 
qu ibus l ibe t : Terris scilicet arabilibus cultis etincultis, Agris, Pratis Pa-
scuis, Campis, Foenetis, Sylvis, Nemoribus, Montibus, Vallibus, Vineis, 
Yinearumque Promontoriis; nec non Aquis, Fluviis, Piscinis, Piscaturis» 
Molendinis, et eorundem Locis ; Generaliter vero quibuslibet utilitati-
bus, et pertinentiis, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad eandem Do-
muni Hospitälern, Portionemque possessionariam, de Jure , et ab autfquo 
spectantibus, et pertinere* debentibus, ad manus memorati Conventus 
Crueiferorum de Alba, et Magistri Sebastiani Pectoris et Praeceptoris 
moderni, fu tu rorum ac etiam Praeceptorum eiusdem, pro tempore con 
stituendorum, quantum in ipso esset, vel ad eum spectaret, leg.i- et e t 
resignasset, per eundem Conventum, Praeceptorésque eiusdem, moder-
num videlicet, et futuros, Jure , vel antiqua Consvetudine ipsis incum-
beute gubernandam et defendendam, ac cuicunque voluerit, conferen-
dam ; Imo legavit et resignavit coram nostra Personali Praesentia prae-
notata, Ha rum nostrarum Yigore et Testimonio Li t te ra rum mediánte. 
Datum Strigonii praedicta, Dominica Laetare , Anno Domini Mi l l e s imo» 
Quingentesimo, Tricesimo Quarto." 

Hevenesi Gábur gyüjleményéblőL 

7. 

Ambrus deák, a pannonhalmi apát és gyülekezet nevében tilta 
kőzik a székesfejérvári keresztesség előtt a Szent-Kérésziről ne-
vezett vértesi monostort elfoglaló székesfej ér vári D'öraések ellen 

o'ryy^ 30 , hqv. 27. 1538. 

„Nos Conventus Crueiferorum Domus Hospitalis Ecclesiae Beati 
Regis Stephani de A l b a : Memoriae commeudamus per praesentes : 
quod Nobilis Ambrosius l i terátus de Nagzech nostram veniendo in 
praesentiam, nominibus et in personis Reverendi Domini Michaelis Al> 
batis, et Conventus Monasterii Sancti Martini Sacri Montis Pannoniae 
cum Procuratoriis litteris eorundem, per modum protestationis et inhibi-
tionis, Nobis significari curavit in hunc modum : Qualiter superioribus 
his annis praeteritis, Ordo Sancti Dominici Confessoris in Claustro 
Sanctae Margare thae Virginis extra Muros Civitatis Albae-Regalis fun-
dato degens, Claustrum sive Monasterium Sanctae Crucis in Sylva 
Werthes in Comitatu Albensi constructum, quod scilicet Claustrum per 
Divos Reges istius Regni Hungár iáé praefato Ordini Sancti Benedict! 
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Abbatibus fuisset dedicatum, utcunque sibi ipsi usurpasset, usurpatum 
teneret et nunc, ut ipsis Protestant ibus verissime datur intelligi, qui-
dam frá ter Joannes Prior, et Conventus ipsius Claustri Sanctae Marga-
rethae quoddam Molendinum ipsius Monasterii Santae Crucis in fluvio 
Heüvez nominato, territorio Oppidi Tatba, in Comitatu Comaromiensi 
decurrente, Circumspectis : Dominico Ewrs, et Nicolao Nagy ipsius Op-
pidi Tha ta Civibus, et honestae Dominae consorti ipsius Nicolai Nagy 
vendere, et alienare vellet, vel iam de facto vendidisset, et alienasset, 
!n praeiudicium et damnum dictorum Monasterii Sanctae Crucis, et 
praefatorum Protestantium valde magnum. Facta ipsa Protcstationc, 
ipse Ambrosius literátus, quorum supra, nominibus, memoratum Or . 
dinem Sancti Dominici Confessoria, ab ulteriori detentione, vel conser-
vatione eiusdem Monasterii Sanctae Crucis, usu, fructuumque, et qua-
rumlibet util i tatum ipsius pereeptione, seu percipi factione, praefatum 
vero Fra t rem Joannem, simul cum Conventu suo, ab ipsius Molendin 
venditione, impignoratione, cambialique permutatione, et alia quavis 
alienatione, dictos vero Dominicum Eürs, Nicolaum Nagy , Dominam 
ipsius consortem, et alios quoslibet, ab emptione, occupatione, et sibi 
ipsis, quovis quaesito sub colore, appropriatione, quomodolibet iam 
factis, vel fiendis, prohibuit eontradiceudo, et contradixit inhibendo pu 
blice et manifeste coram Nobis. Harum nostrarum vigore et Testimonio 
l i t terarum mediante. Datum feria tertia proxima post festum Sancti 
Petr i Martyris Anno Dom'n i , Millesimo Quingentesimo, Trigesimo 
Octavo." 

Ugyanonnan, 

8. 
János király a székesfejérvári káptalantól Stambulba küldendő 

követe számára ezer forintot kér, mart. Mr-i540. 

„Jobannes Dei gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae ect. 
Honorabiles, Fidelps Nobis dilecti . Daturi sunt ad expeditionem Ora-
toris ad Caesarem Turcarum ex illo Capitulo Albensi florenos Mille ; 
volumus igitur, vobisque committimus : ut in eandem Contributionem 
vos quoque, iuxta veram limitationem contribuere debeatis et tene-
amini ; et aliud, nullo modo, facere praesumatis. Datum Budae Feria 
secunda proxima post Dominicam Judica . Anno Domini Millesimo, 
Quingentesimo, Quadragesimo." 

Johannes Rex 
manu ppria. 

E Diplomatario Crucigerorum de Alba Tom. III. p. 1081. Pesli egye-
temi könyvtár. 

Tört. Tár. V!. Köt. 

16 



231 
PODHRADCZKY JÓZSEF. 

9 

Székesfejérvár 145 évig tartott ozmán rabság alól 1688. máj. 
19. történt fölmentet és ének, s az ott letelepedett jezsuiták, most 

zirciek monostora kezdetének leirása. 
„Origó et Relatio Residentiae Albetisis Societalis Jesu.11 

„Post 12 circiter dierum bloquationem cum trecentis curri-
bus sibi assignatis, una cum foeminis et infantibus prope tria millia 
Turcarum urbe excessere. Priusquam tamen traditio urbis 19. May 
1688. iam secuta esset, petiere nostri, ut Turcae, si salvi exire vel-
lent, omnes pueros, et puellas christianis ortas parentibus usque ad 
18. aetat is annum, etiam nolentes, neminem occultantes, in Castra 
nostrorum mi t te rent ; ex senioribus vero viris, et mulieribus, aut Al-
bae permanere, aut in Castra nostra venire volentibus, neminem 
praepedirent. Quare Excellentissimi Domini Generalis de Bottyán, 
et Illustrissimi Domini Colonelli, deinde vero primi Commendantis 
Yrbis Ariezaga dexteritate, nostrorumque solertia in urbe, ante egres-
sum Turcarum saepius visitatae fuere domus, christianaeque animae 
inquis i tae ; quae licet copiosae inventae et eductae f u e r i o t , ita 
tamen eas Turcae sibi devinxerant, u t vix ulla ex illis an ima, sine 
lachrymis, et ut ita loquar, ejulatu et rugitu, ab ipsis separari po tu i t ; 
sed violenter efferri debuerit, tamque constanter lamentabantur fere 
omnes, ut ad initium nec zacharo, neque aliis dulciniis compesci po-
tuerint , reditum ad Turcos Semper urgentes. 

Ex mulieribus autem erant quaedam, quae pertinacissime se 
christianas esse negabant , licet turca, coactus veritatem dicere, re-
velaveri t . Una prae caeteris, quae nullatenus a Turca avelli potuit, 
asserens : se meliores dies inter infideles babere, quam inter fideles, 
cum quibus etiam urbe excessit. 

Infantum erat numerus 50 circiter, qui cuiusdam Patr is nostri 
vigilantia, ex ipso etiam turcarum sinu abs t r ac t i , et varié accommo-
dandi, part im Budám, part im Jaur inum missi sunt. 

In u rbe etiam nondum baptizatae animae reperiebantur 19, 
Aische uxor Bosnensis t ransfugae, olim Kovács Gergely nuncupati 
cum filio Ibrabin, et filia Hanko Albenses, Hastix Turcus Quinque-
Ecclesiensis annorum 27, Umibal parentibus Turcis orta vidua an-
norum 55, Aische vidua Albae Regalis na ta ex matre Transsi lvana 
annorum 16, cum filia Fa tma annorum 2, Saphia turcica vidua, Po-
sega orta annorum 49, Filii duo Catliarinae Jus tuanae, Saban, et 
Recbeb, deinde ex praefat is , 16. Juny 8 Infantes sunt baptisati . 
Maturiores vero, qui instructione egebant , numero 9, 29. Juny debita 
cum solennitate, Sacramentum Bapt ismi suscepere. 
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Capta iam Vrbe, locum pro futura habitatione cum Templo 
occupavimus, et sequenti die Hymno Ambrosiano decantato, prima 
nostrorum cura fűit, Capita Cbristianorum in praealtis furcis pen-
dentia, deponere et sepelire ; quod et 21. May a quodam nostro, cum 
brevi Sermocinatione ad Milites habita, non sine illorum aedifica-
tione et animatione praestitum est, ubi 50 Capita, quae deprehen-
dere potuimus, sepelivimus. 

Ad initium, ob absentiam aliorum, Parochi omnia munia nos 
administravimus. Ynde zelum nostrum videntes, maximé in eo, ne 
haeretici ad Yrbem admitterentur, Excellentissimus ac Illustrissimus 
Dominus Commendans Ariezaga, et Peri l lustr is Dominus Bistrsky 
Supremus Yigiliarum Praefec tus (ob) occulta Calvinistarum conven-
ticula in Súburbano Meczic aut templo, nos nihil minus cogitantes, 
ad Sacrum celebrandum 24. May evocarunt ; ibique in praesentia Do-
mini Provisoris Camerae Budensis, pleno, pro posse, iure tradide-
runt cum spatioso horto, domoque vicina lapidea, et aliis ruinatis 
ternis domunculis. Quare , statim reconciliatio (?) tempello, Sacrum 
inibi celebravimus, divinaque cum Concionibus Yngaricis inchoa-
vimus. 

Hevenesi Gábor gyűjteményéből. 

Sz. kir. városaink története csak efféle még ki nem adott tö-
redékekből fog idővel készülhetni, ha hiteles helyekről a még rej-
tekben levő okiratok legyőzhetetlen nehézség nélkül közöltetnek. 

Buda, Pest , Esztergám és Fejérvár visszavétele köz örömet 
okozot t ; ettől indít tatva Eszterházy Pál nádor 1696. Pozsonyba egy 
országos bizottmányt hívott egybe, mely fölterjesztésének 16. pont-
jában e városok fölszabadítását sürge té : „Buda, Pest , Alba-Rega-
lis, Strigonium, in numerum Liberarum Civitatum admittantur, Pri-
vilegia earum, ad instar aliarum Liberarum Civitatum, renoventur." 
Mert jóllehet, I. Leopold es. és kir, az 1687-ki országgyűlésen azt 
az Ígéretet te t te királyi előadásaiban : hogy a fegyverrel visszafog-
lalt részeket bizonyos módon az országba keblezi s a régi törvé-
nyek alá veti; mégis ausztriai úrbér alá ve t te t tek ; ezen alacsony á l -
lapotuk miatt azokat csak jöt tment vagyontalan szegénység s alat-
tok vívó elaggott katonaság szállotta meg, azért maradtak ezek a 
városok épületeikben oly igen hátra, jelesen Buda. ') A bizottmány 
fölterjesztésére 1696. oct. 11. ily tar talmú leirat érkezett : „Clemen-
tissimum Suae Maiestatis Responsum e s t : Eandem, cum quaevis ex 
allegatis Civitatibus loco et tempore competenti, de Privilegiis im-

') Ez csak II. József alatt kezdett valahogy épülni, miután a 
pozsonyi dicasteriumokat bele helyezte. — Pes t pedig minden 
díszét kivált József nádor gondoskodásának köszöni, ki I. Ferenc 
akaratával benne 1809-ben egy szépítő biztosságot a lakí tot t . 

1Q* 
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petrandis grat iam Suae Maiestatis Sacratissiniae humillime implora-
verit, benignissime determinaturam ea, quae Sibi de dandis, confir-
mandis, augmentandis, aut imminuendis Privilegiis, e merito vel ipsa-
rum Civitatum, tum vel maximé e servitio suo, commodoque publico 
visa forent." — Pénzen kel le t t magokat kiváltaniok. 

I I . 

IDŐSB RÁKÓCZY GYÖRGYNEK, MINT BORSOD VÁR-

MEGYE FŐISPÁNJÁNAK ESKÜJE. 

„Anno Domini 1615. feria quar ta proxima post festum beatorum 
Petri et Pauli Apostolorum proxime praeteri tum, quae est 1. dies Ju ly , 
Sedes Judiciaria Comitatus Borsodiensis in Zendreö celebrata. 

Exhibitae sunt et praesentatae literae praeceptoriae Sacrae 
Caesareae et Regiae Maiestatis, Viennae Austriae die vigesima se-
cunda Mensis Marty anni praesentis c lausae confectae et emanatae, 
quibus Sua Maiestas honorem et officium Supremi Comitis Comita-
tus nostri Borsodiensis Magnifico domino Georgio Rakoczy de felseő 
Vadasz, Dapifero, et praesidv Onodiensis Supremo Capitaneo eius-
dem Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, benigne contulisse, no-
bis notum esse et gratiose intimare voluit. Et insuper mandat eadem 
Caesarea et Regia Maiestas, ut ab eodem domino Georgio Rakoczy 
golitum et Consvetum Juramentum super observanda eidem Caesareae 
et Regiae Maieatati fidelitate recipere, Judicio et Judicatui illius ad-
stare, et in omnibus licitis et consvetis rebus, eidem parere et ob-
temperare omnimode debeamus. 

Anno Domini 1616. feria quar ta proxima post festum beati 
Pauli primi Eremitae, quae est decima tertia inensis January , Sedes 
Judiciaria Comitatus Borsodiensis in Zendrö celebrata. 

Quandoquidem Magnificus dominus Georgius Rakoczy Supre-
mus Comes huius Comitatus Borsodiensis requisivisset dominum 
Vice Comitem super eo, ut, quia ipse dominus Comes Juramentum 
solennitcr deponere, et praestare vellet, ideo, pro loco idoneo, hac 
vice, decerneret terminum Sedis Judiciariae ad oppidum Aszaló in 
hoc Comitatu Borsodiensi existens : cui univers itas Comitatus obtem-
perans, pro hac vice, Sedriain in oppido Aszaló, ad diem tertium 
mensis Februar i i celebrandam decrevit unanimi voto et suffragio. 

Anno 1616. feria quar ta proxima post festum Purificationis 
beatis8Ímae Mariae Semper Virginis proxime praeteritum, quae est 
3. dies Februar i i , Sedes Judiciaria Comitatus Borsodiensis in Aszaló • 

Spectabiiis ac Magnificus dominus Georgias Rakoczy de felsó 
Vadasz, Comes huius Comitatus Borsodiensis, et Sacrae Caesareae 
et Regiae Maiestatis Dapifer, et praesidy Onodiensis Supremus Ca-
pitaneus ad requisitionem et mandatum eiusdem Caesareae et Re-
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giae Maiestatis honorifice acceptatus per Comitatum, solenne in hac 
Sede Judiciaria Comitatus Borsodiensis deposuit Juramentum, huius-
modi sub verborum forrnia : 

„En Rakoczj Giógj, Chaszar Vrunk eó felsege Onody fó ka-
pitannia, es Borsod uarmegienek fó Ispannia, Eszkeszem az eló Is-
tenre, hogj en az Borsod uarmegienek fó Ispansaganak tiztiben> 
minden en előttem perlőknek, szegenieknek, es kazdagoknak, minden 
szemely valogatas nelkúl, adomant, kedv ezest, gjúlóseget es attiafisa-
got hatra hagjuan, az orszagh thóruenie s- tehetsegem szerint, igaz 
tóruent, es executiot teszek: Engem Isten ugy segjcsen." 

Ez után következik : 
Expleto anno servitutis domini vice Comitis, rursus idem do-

minus Pe t rus Senicy in Vice Comitem, item Michael Zirmay, Joan-
nes Zendy, et Joannes Lapos in Judices Nobilium eliguntur et so-
lenniter Ju ran tu r . Eodem die in Notarium iuravit Nicolaus Mis-
kolczj Ju ra tus Nótárius. 

Pro Assessoribus penes Judicem nobilium, Joannem scilicet 
Zendy Judicem Nobiles Stephanus Hegjmeghy et Paulus Literátus de 
Garadna. 

Penes Joannem Lapos Judicem nobilium, Balthasar Modos 
et Thomas Bolyky. 

Penes Michaelem Zirmay Nobiles Petrus Zabary, et Andreas 
Gombos Ju ra t i sunt. 

Pro reliquis assessoribus sedis Judiciariae Comitatus Borso-
diensis Generosi Egregii et Nobiles — iurati sunt in facie sedis. 

Supremus Comes pro celebrandis C ongregationibus elegit 
Aszaló, ita tarnen, ut quo commodius visum fuerit , t ransferantur . — 
Celebrationes vero Congregationum, pro exigentia rei, per Domi-
num Vice Comitem, ubi ipsi visum fuerit, fiant. 

Ez is nevezetes: 
„De eret um et Statútum est unanimi voto. Quandoquidem 

expugnata per Turcarum Imperatorem arce Agriensi, quartus Proces-
sus huius Comitatus Borsodiensis, qui vocaba tur Processus Watha 
omnino desolatus et amissus fuisset, villaeque in eodem Processu 
existentes desolatae fu issent : Nu nc autem iam Possessiones nonnul-
lae in eodem Processu existentes res tanrary et reaedificari coeptae 
essent, imo nonnullae ex eisdem reaedificatae essent ; Ideo Possessiones 
illae, donec Processus praedictus statui restituatur, ad Processum 
Egregy Michaelis Zirmay Judicis nobilium applicatae sunt et anne-
xae, ne in executionibus peragendis, alieuius exceptionis et disce-
ptationis ansa praebeatur ." 

Rákóczy György Zsigmond fia volt, fe lesége pedig Lórántfiy 
Zsuzsánna : „Magnifica Domina Susanna consors Spectabilis ac Ma-
gnifici domini Georgii R á k ó c z y de felső Vadasz, et puella Maria. 
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filiae Generosi condam Michaelis Lorantffy, ex Generosa olim Do-
mina Barbara Zelemery consorte sua progenitae." 

Mind ezeket Borsod megye jegyzőkönyvéből közlöm. 

III. 
ADALÉK BETHLEN GÁBOR JELLEMÉRŐL. 
A bécsi császári, úgy a magyar akadémiai könyvtárban van 

egy XVII. századbeli r i tka magyar könyv, melynek c íme: „Ma-
gyar országnak mostani ál lapotjárói egy haza szerető igaz Magyar 
embernek tanácsolása." Ez t „P. és T . " 1838-ban Pozsonyban 8-ad 
rétben ú j ra k inyomat ták. E könyv tar talmához járulhat néhai Csíki 
Is tván erdélyi r. k. püspök levele is, melyet velem néhai Jankovich 
Miklós köz lö t t ; mert mind e könyv kiadására, mind pedig Csíki le-
velére Bethlen Gábor adott a lkalmat azon oknál fogva, melyet Ke-
mény János Autobiographiá jában (Rumynál 36—37. 1.) eml í t : „A Cse-
hek rebellálván Ferdinandus Il.-dus Romai császár, Cseh és Ma-
gyar király ellen, s magoknak Fridericust választván királyjoknak, 
mely Rebelliót causálta a Religiónak persecutiója, és azon bántódás 
lévén Magyarországban is, mind Csehek, mind Magyarországiak kö-
zül valók invitálták Bethlen Gábort is. Confugiálván a Török por-
tához, és így engedelmével Bethlen Gábor is in Anno 1619 haddal 
indult Ferdinandus ellen, és igen nagy progressussa is lett, annyira, 
hogy Magyarországnak a Dunán innen lévő minden helyeit kezéhe 
vette, és Austr iára is penetrált . — Nihilominus az országnak gyű-
lése lévén, Besztercze-Bányán Bethlen Gábort királynak választot-
ták, a koronát is, szinte Kassára jővén, Ecsedig hozták." Egykorú 
Dubniczai János volt pozsonyi kir. kamarai számvevő tiszt följegy-
zette : hogy Pozsony várát a koronával együtt Forgách Zsigmond 
nádor 1619. oct. 14. adta meg Bethlen Gábornak. Dobronoki György, 
a nagyszombati jesuiták elöljárója is 1636. october 14-ére „dies, mond, 
quo Anno 1620. Comes Sigismundus Forgach Hungáriáé Palat ínus 
Gabrieli Bethlen arcem Posoniensem, unacum Regni Corona, tradidit 
turpi ter ." 

A besztercei gyűlésen jelen volt hazafiak, kik már „Quere-
la I'uvgarúteacímü könyvökben *) azon panaszolkodtak: „Quod 
Maiestas Sua — Nicolao Kszterházy, et Casparo Horvát officia, di-
gnitatesque contulerit." Eszterházy Miklóst is magok közébe idézték : 
Ar t : XXVII I . „Andreas vero Dóczi, Nicolaus Eszterházy, et alter 
Andreas Lónyai ad futuram diaetam per D. C. palatinum — citen-
tur . Qui autem in citatione s u n t ; iidem in dicta diaeta comparere 

*) Ka tona István, Hist. Crit. Regum Hung. T. XXX. 204. 1. 
— Újra nyomtatva 1. az „Ujabb Nemzeti Könyvtá r" második folya-
mában, Szalárdi Krónikája II. könyvének III. részébe beiktatva. 
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et respondere teneantur" ')• — S mivel Eszterházy meg nem jelent, 
öt számkivetésre Ítélték : Art . XXVII . ,,Quamvis etiam magnificus Ni-
colaus Eszterházy de Galantha, vigore Articuli 28. diaetae proxime 
praeteritae, in hac praesenti diaeta personaliter comparere , ac ra-
tionem sui facti reddere debuisset; quia tamen ratione comparitionis eius-
modi, primum quidem per litteras suas, deinde per internuncios, quibus-
dam rationibus apud regnicoLis se se excusare conatus fuisset ; quibus 
non tantum non est datus locus, secl sententia quoque contra eundem pro-
nunciata fuisset; nihilominus tamen,habito respectu intercessionis nuncio 
rum comitatuum ultradanubianorum, nomine principalium suorum fac-
tae, considerataque eiusdem familia, sperantes etiam, eum deinceps bo-
num patriae civem futurum, eidem terminum usque ad festum B. 
Michaelis Archangeli proxime adfuturum praef igunt ; — ubi vero idem 
Nicolaus Eszterházy intra praescriptum tempus, nulla, publicae ha-
bita tranquillitatis, ratione, suam maiestatem non adiret, in grat iam-
que eiusdem, et regni non rediret, unioni non subscr iberet ; vigore 
praesentis statuti, ex nunc, prout ex tunc, et ex tunc, prout ex nunc, 
proscriptus et condemnatus haberetur" 2). Ez eset okozá az említett 
névtelen könyv kiadását, melyet Eszterházy Miklós mint nádor a 
sopronvi gyűlés alkalmával 1625-ben bocsátott közre ; de hogy Beth-
len Gábor gyanújába ne essék, a könyv nyomtatása 1621-re tétetett . 
Meghasonlásuk egyik fő okát megírta Kemény János az idézett 
könyv II . 91. s .k. 1. 

E levél szinte azon okból kerekedett , mely a névtelen könyv 
kiadását szerzet te; ugyanis Pázmány Péter esztergami érsek a besz-
tercei gyűlésen hasonlókép száműzete t t : Art. XXIV. „Quia ver 
Petrus Pazman ex ordine Jesuvitico diversis practicis in archiepi-
scopatum Strigoniensem non ita pridem evectus, in tantum fastui et luxi-
riae deditus erat, ut non bonum, non commodum et salutem regni publi-
cum promoveret ; sed spretis et posthabitis illustrium et antiquarum 
familiarum heroibus, se se extollere, omniaque pro libidine facere et 
at tentare praesumebat ; sicque non solum ex eo tempore, quo eandem 
dignitatem adeptus erat, verum et antea, dum in ordinis Jesuvitici 
societate exstiterat, se malum patriae civem cum scriptis, tum verbis, 
ac etiam ipsis factis publice et manifeste ostendit et declaravit, i tani -
mirum, ut praesentis motus regni (a meg nem tartot t bécsi békekötés 
cikkeiért) caussa auctorque et occasio fue r i t ; factoque, metu malo-
rum suorum conscientia territus, e regno profuger i t ; nihilque eorum, 
quae in perniciem ipsius regni inveniri possent, praetermiser i t ; quemad-
modum ex literis eius, ad Georgium quondam Homonnai exaratis et 
interceptis, evidentissimum documentum exs tare t : ob hoc idem, tam-
quam turbator regni et publicae pacis, vigore huius statuti, unanimi 

') Katona ugyanott 290. 1. 
2) Katona ugyanott 531—32. I. 
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voto et consensu regnicolarum proscribitnr, et perpetuus exul ha-
betur" ')• 

E határozat ra s maga védelmére írta „Vindici (te Ecclesnislicae, 
quibus edita a Principe Betlen in Clerum Hungáriáé Decreta, divinis, 
humanisque legibus contrar ia , ipso iure nulla esse demonstrantur" 
című könyvet, melyből Katona közöl kivonatokat, Fejér György 
pedig in Hist. Ecc 'esiast . Hungár iáé 4-ed rétben ismét egészen kiadta» 
elsőben 1620-ban Bécsben jelent meg. Hogy tehát Pázmány Péter vé-
delmét adatokkal támogathassa, több élő tanú közöl felszólította Csiki 
István erdélyi püspököt is, írná meg neki, a miket Bethlen Gáborról 
tudna. Pázmány Péter hivatkozik is e levélre védelmező könyve 43. 
lapján : „ 0 si animus mihi esset renudare, quibus artibus Bethlen prin-
cipatum adi i t ! sed premo adhuc : si ui serint, promam", de sohasem bo. 
csátotta közre, melynek ez a tar ta lma : 

„Illustrissimo ac Reverendissimo Duo Dno Archiepiscopo Stri-
goniensi etc. etc. Dno Patrono Colendlssimo. P. H. 

Ulme ac Reverendissime D. Patrone Colendissime. 
Minthogy Nagyságod azt kivánnya én tőJlem,hogv az mit Bethlen 

Gábor felől tudok, írásba foglalván, Nagyságodnak adgyam; kit annyi-
val inkább örömesben megcselekedem, mennyivel igen szükségesnek ér-
tettem hmm Nagyságodtul. Hogy pediglen ilfiuságátul fogva való mar-
czomságiról ne emlékezzem, és elé ne S'/ámlálliam, emlékezem rá Szé-
kely Mojzes (Pwnkösdi) erdélyi fejedelemsége előtt, Erdélyben az mi 
keves attyátul maradott maga részére való (mert azt kettővel István-
val megosztották vala) jószágocskaja vala, elvesztegetvén, tckoz Iván, 
lator szolgákat kezde tartani, és sok tolvajságokat, nemes emberek 
házok felverését, és egyéb törvénytelen húzás vonásokat kezde exer-
beálni. Azonban egy kiss békesség kezde lenni Erdélyben, és az törvé-
nyek szolgáltatni, kezdék a gonosz tévőket kergetni, s törvény sze-
rént büntetni, őtet is, tamquam publicum malefactorem, abban az idő-
ben megbüntetik vala : kit eszében vévén, Törökországba szőke be 2), 

') Katona u. o. 528. 1. 
2) Ezekről Kemény János, mert 16. éves korában 1623. augus-

tus 14. jutot t Bethlen Gábor udvarába (Rumy II. k. 42—43 1), nem 
emlékezik, vagy emlékezni nem akar t . — Egy 1609. rlec. 22. keit le-
vélben ezeket találtam megí rva : „Quod fidelis noster Magnificus Ga-
briel Betlen de Iktar, Principis Transyluaniae Consili ;rius et Aulae 
Capitaneus, coram Personali Praesentia nostra personaliter constitutus, 
sponte et libere confessus est et retulit in hunc modum : quo nodo ipse 
per dictum Dominum suum, Statusque et ordines Transylvaniae ad 
hanc praesentem generalem Fidelium nostrorum Regnicolarum Di-
aetam, eisdem ad primum diem mensis Novembris proxime preteritum, 
ad hanc nostram Civitatem Regiam ac Liberam (Pozsoniensem) pe r 

Maiestatem nostram indictam et promulgatam, Nuncius sau Orat<>r mis-
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oda lappanga sokáig. Azután az Bocskay támadáskor mind velek for-
golódott, póstálkodtatta az Török közé '). Hogy pediglen Rákóczi Sig-
mond erdélyi fejedelem lön, az ország megesküve'k neki ; ő és Bethlen 
akkor ötben volt, és alattomban kezdett Báthori Gáborral Ecsedbe 
practicálni szolgái által Rákóczi fejedelem ellen 2), kit Rákóczi meg-
értvén, megfogatja és vasba vereti, érdeme szerént meg is büntet te 
volna, ha főemberek el nem szerzették volna dolgát ; de az sok fő-
emberek törekedésére olyan conditioval bocsáttya el, hogy ő hozzája 
minden hívse'ggel légyen, meg sem emlékezzék fogságárul ; meg es-
kuszék neki , de meg nem á l l a , mint szintén az első lrüte't; 
mert kevés vártára , Báthori Gábo rhoz kiszökék Ecsedbe , és addig 
practikála több pár tosokka l , hogy Rákóczit kiszínle'k Erdélyből és 
Báthorit bevivék az fejedelemségre. Kezde liizelkedni és kedves-
kedni szegény Báthorinak, ki amaz régi nemzetes és értekes urakat meg 
vetvén érette (kinek csak egy talpalatni jószága sem 1/v 'n Erdélyben) 
nagy úrrá tevé, Déva várát, sok egyéb jószágokka l neki adá, Nagysá-
gos Titulust ada neki, Generálissá tevé, komáiává lön, egy gyermekét 
kereíztelvén nekie ; azaz, minden nálánál érdemesbeknél, és jámbor-
baknál felemelé „ex stercore, a tque pulvere", bízván, hogy a mint nekie 
magát mutatta, igen nagy hívse'ggel lészen mind ezekért. És ez okon 
őtet kiildé be az Portára Botért és Zászlóért, és akkor igérte volt Beth-
len Lippát, Jenőt és Váradot az Fekete-Tóig az Töröknek 3), hogy 
addig legyen a határ. Ivi midőn megjött volna az Botfal , Zászlóval, és 
Báthori meg értette volna az ö igéretét, igen neheztelett reá, néha néha 
részek korában Estelélek komának ha l lo t tam, hogy szítta légyen 
érette Azonban azért ocla be a Töröknél azon practikált alattom-

sus et delegátus fuisset. — Datum Posonii die 22. Decembris 1609. 
Coram me Joanne Lippai de Zombor, Praesentiae Regiae in Judiciis 
Locumtenente , Sacrae Regiae Maiestatis Consiliario." 

') „Mind addig — veszedelmezett az erdélyi állapot — Magyar-
ország is, miglen Isten Bocskai Istvánt váradi kapitányságból erdélyi 
fejedelemségre választá, ki Erdélyből kipusztitá a németeket a Török 
segítséggel, melyben Bethlen Gábor is if jú korában cooperált." Ugyan-
ott II. 23. 1. 

2) „Homonnai Bálint — pá r t j á t tartotta Bethlen Gábor is, mely 
miatt meg is fogatta Rákóczi, Betlen Gábor pedig adhaereála Bátori 
Gáborhoz, és mind a több factionáriusok — kezdették Bátori Gábort 
izgatni, mellyet eszében vévén Rákóczi Sigmond — cédála a fejede-
lemséget Bátori Gábornak." Kemény 26. 1. 

3) „E Bethlen Gábor kénszerítetett volt Töröknek igérni Jenőt 
és Lippát ." 31. 1. 
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ban, ') hogy Báthorit kiszénelhesse Erdélyből. Emlékezem arra is, mi-
kor Forgács uram Erdélyre ment vala Báthori ellen, akkor Báthori be-
küldötte vala Török országba Bethlent segétségér t , s akkor is tra-
ctál ta az maga dolgát és promot ió já t ; mind az által Törökkel, Tatár -
ra l ugyan kijőve Báthori segétségére : hanem az Magyar országi had 
kijőve Erdélyből, az Törökkel elkezdett practikáit nem hagyhatván, 
Déváról kezdi megént Temesvárra Török barátihoz b^jártatni, és ura 
s fejedelme ellen practikálni, s egy szolgáját Temesvárról jöttében az 
Lippai kapitány (Vajda István Karan szebesi fő ember, és jó katholi-
kus, .ki Bethlennek sok tökéletlenségét vet te vala eszébe) fogja meg 
szolgáját, róla való leveleket az fejedelemnek felküldi ; mely dolgát 
Bethlennek egy ott Lippán való czinkosa nagy hamarsággal (minek-
előtte Báthori fejedelemhez fe l ju t tanak vala, szolgájánál talált Török 
levelekkel) értésére a d g y a , melly dolgon elrémülvén Bethlen , úgy 
szökik be Török országban, s úgy jöve osztán Törökvei, Tatárval jó 
tö t t ura el len, s úgy színli ki az fejedelemségből , s e világból 2); 
Ezt is igen szava meghitt emberektől értettem : hogy Ladáni t , Szila-
sit, Rédeit, Géczit, Kamóthi Farkas t , Bethlen Gabor subordinálta, 
lött légyen, Báthori Gábornak elvesztésére, még pedig (nem tudom 
jól) Ladáninak-e, vagy Szilasinak, egyiknek 200 ház jobbágyot, másik-
nak Szamos-Újvárat igérte volt, úgy értettem ; s azért mentenek volt 
be Megyesre, hogy szolgálatoknak, Ígérete szerént, ju ta lmát meg-
adgya. 0 pedig, mint ravasz czigány róka, úgy incitálta alattomban az 
Báthori régi szolgáit ellenek , ő is ölette azokat is meg 3 . Azt is 
tudom : hogy az szegény Erdélyben kereskedő Erménieket, kik Mold-

x) „De Báthori Gábor insolentiára való igyekezetét, és ártal-
mas practicáját megértvén a fejedelemnek, el kellett volt szaladni, és 
Török közé futni Bethlen Gábornak ." Kemény 7. 1. 

2) „Meghálála szépen — Bethlen Gábornak Báthori Gábor — 
mert áruló hízelkedők tanácsából életét el akar ta fogya tn i ; mely miá 
kéntelenítetett Törökországra szaladni — így Török segétségével, és 
a Regnicolákkal lévő correspondentiából jö t t be a vaskapun Török 
haddal, másfelöl az Oláh országról a Tatárság jöt t be — elközelítvén 
azért Bethlen Gábor is, az ország, mind az erőt látván, mind pedig 
idegen lévén Bátori Gáborhoz, búcsút adtak neki, s kénszerítetett 
kimenni Váradra . — Ekképen — ab Anno 1588. Erdély — veszedel-
mezésben forgott usque ad Annum 1613. Ekkor választatott Bethlen 
Gábor." Kemény 29—30. 1. 

3) A velem közlött másolat ebbeli tar ta lma z a v a r t : „s úgy is; 

ölette azokat is az mire" Kemény János után igazítottam meg az értel-
met, mert a 30-ik 1. irja : ,,Szilasi János, és Nadányi Gergely, és töb-
bek megölték (Bátori Gábort) , kiket azután Bethlen Gábor öletett 
meg." 1613-ki october 27, mint Závodszky György naplójában meg-
írta „Gabriel Báthory Princeps Transilvaniae, in ipsa vircnte, et flo" 
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vából kijöttenek, maguktul hallottam Erméniektől, ezeket niomor-
ga t t a úri rend korában, a hol rájok talált , vagy maga, vagy szol-
gái, minden féle vad bőröket, úgy mint r ó k a , nest, vidra, farkas és 
hiúsz bőröket elvett erővel to lok ; ha az árát kérték, ostránggal és 
akasztással fenyegette őket. Azt is, hogy oly to lvaj szolgákat tar-
tott, kik csak egy nesttel, avagy róka bőrrel béllett süveget talál-
tak a szászok fejében, kivették fejükből, Este szász ! mondván, nem 
neked való süveg ez, úgy annyira, hogy még csak jó süveget sem 
mertenek Erdélyben az szászok viselni General isságában. Azt is 
mondhatom, hogy ő tanácsábul foglalta vala el Báthori Gábor 
Szebent, és maga Bethlen fosztotta és tolvajlot ta szegényeket, és ott 
kapott volt sok pénz t ; és azzal kezde ura ellen pract ikálni : kit mind 
szászoktul, és egyéb főemberektől értet tem. Azt is nyilván tudom, 
hogy az ő esztelen persvasiójából küldött vala be Báthori Gábor 
Lengyel országba három ezer hajdút Török Istvánval, kit mi, az sze-
gény Kendi István urammal Smolniska alat t , Muszkaorcz..gban , az 
Primislai tömlöczből nyertünk vala ki az Lengyel királytól (most is 
nálam vagyon egy szolgám, ki által az a Török István, a nyelvet 
nem tudván, meg gyütt vala) Catholicussá lött vala akkor, de most 
Bethlennek párnán ülő fél szeme, magához hasonló. Akkor oly na-
gyot töttenek vala Lengyel országban azok az hajdúk, csak Janu-
siusnak is, a mint maga mondotta, 80,000 forint ára kárnál többet 
töt tenek volt. Annak felette, sok nemes embereket, udvarházakat 
felvervén, nagy dúlást, fosz tás t , emberöléseket töttenek vo l t ; úgy 
csak azért is megkellene az Lengyeleknek haragudniok. Az is bizo-
nyos, Eadul Vajdát ő tanácsábul űzi ki Báthori Havasalföldből. *) 
Azt is nyilván tudom, hogy Bethlen miát t esék Alexander Mogilla 
Moldvai Vajda 1615. esztendőben, az öcsével együt t Bogdán Vajdá-
val, és az édes annjTával Jeremias Mogilla Moldvai Va jda meghagyott 
özvegyével rabságra ; kiket erővel Törökké töttenek. Ugyanazon idő-
ben Samuel Dux de Korcez feleségével együtt azon Jeremiás Vajda 

rida aetate, postquam tum perfidia suorum, tum maxima vi hostium 
Turcorum et Tar tarorum per Gábrielem Bethlen inductorum compul-
sus Transilvania excessisset, ac Waradini constitutus fuisset, nec quic-
quam sibi adversi evenire sperasset, insidiose per Johannem Szilassy, 
Gregorium Ládányi, aliosque complices misere confossus, et trucidatus 
est 27. Octobris. Ad Generum Cereris, sine caede et vulnere pauci 
Descendunt reges, et sicca morte ty rann i . " 

*) „Bátori Gábor — Havasalföldi országra reá ment — és Vaj-
dát kiűzte, Titulussát magának usurpálta, és az országot elfoglalta." 
Kemény a 29-ik 1. és a Závodszky György naplójában 1620. évre „1620. 
Obitus memorabiles. Annus liic totus, complicibus caesareanis valde 
fatalis et exitiosus e r a t : quippe primarii ipsius antesignani, et consi-
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leányával esett vala rabságba. Ezeket innen tudom, mert midőn az 
Istenben elnyúgott Mátyás császár beküldött volna engemet Lengyel 
országba az Homonnai uram dolgában az királyhoz, ugyanazon útnn-
ban voltam annál az Alexander Vajdánál, és Corcezki herczegne'l 
Moldvában követségben. Azonban Bethlen Lippát meg veszi, és onnan 
íra egy igen szép hízelkedő levelet Alexander Vajdának, és Korczecz-
kinek, Pécsi Simon azonképen *) ; igen ajánla Bethlen levelében ma-
gát az Vajdának, benne megnyugodeyék, mert tiszta szívvel való jó 
akarója 5 és mint hogy az attya is jó akarója s barát tya volt nekie, mind 
az attya s mind maga ti kéntetéért, maga fő követével küldi be Bojérit 
(kiket oda commendált volt az Vajda Bethlennek, hogy az Portára 
mennének az Botért és Zászlóért) az Portára, és azzal mutatty a hozzá-
jok való jó akaratját , hogy az Zászlót és Botot megnyeri nekie, kibe ne 
is kételkedgyék; mert noha azelőtt is kedves volt az Portán mindenkor, 
de most, mivel hogy Lippát megvette, és az Török kezében atta, sokkal 
nagyobb tekéntet lesz rá a fényes Portán ; assecurálván őket, hogy ő 
felőle semmi idegen vélekedésben ne lönne, se az Vajda, se Corcezky. 
Levelének ez vala continentiája, noha non iisdem verbis, melyet énne-
kem az Vajda Lengyel secretariusátul küldött vala Corceczky berezeg 
szálásomra pro opinione etc. Vajha az én szómat fogatták volna ! mert 
keresztyének között, és keresztyének volnának az szegény Vajda fiak ; 
Coreczky nem esett volna rabságra. Ilyen szép levelével, Ígéretével, 
és esküvésével veszté el azokat ; kit bona conscientia írhatok, olyan 
levele'r3, nem keresztyénnek, mint az vala a levél, hanem Töröknek, 
Tatárnak is kellett volna hinni: de minthogy én régulta fogva esmér-
tem, és tuttam hütötlen hütével való kereskedését, nem javallottam. 

liarii, in quibus nimirum, post Numina, totam spem fiduciamque loca-
tam habebat, in disturbiis et rebellione ista diuturna, interventu mortis 
rigidae sunt extineti, et e vivis de repente sublati ; signanter vero Ra-
dulius olim Vajwoda Walachiae Transalpinae, cum Stephano Kendy 
proseriptionis cauterio pridem notati, uterque Viennae : Andreas Doczy 
in Arce Fogaras vinctas, et Thomas Nadasdy in Egewar: nec non 
Andreas Lonyay (quamvis non uno eodemque mense, die, bora, aut. 
momeoto) factionum et molitionum suarum periculosarum promeritas 
luerant poenas : quos non multo post seeutus, non postremus praemis-
sorum omnium fautor et promotor Georgius Homonnai, qui, dum in Po-
lonia exularet, et vitám miserrime ageret, a propriis servitoribus est 
intoxicatus ; sed et Andreas Hetei militiae suae dux itidem mortuus.'1 

*) „Pécsi Simon — Bethlen Gábornak fő cancelláriusa, egyéb 
aránt csak nem totum fakja (ez okos tanácsos, fő Sidó, de nem csak 
Unitárius, hanem Sidó tévelygésbeli ember volt, kit azután megint 
újult suspicioért megfogattatván Bethlen Gábor, sok esztendőkig Kő-
várban fogva tartaték." Kemény 8. 1. 
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hogy neki higyenek. Abban is részes volt, úgy értettem, Bethlen taná-
csával, hogy annak az Alexander Vajdának az bát tya Constantinus 
Mogilla, ugyanazon Heremia Mogilla Moldvai^ Vajda öregbik fia, ki 
a t tyának succedált vala az Vajdaságban, elveszett vala Potoczky Ist-
vánval együ t t ; imez az vízbe holt va la : Potoczky pedig rabságba 
esett vala. Tudom azt is, hogy Báthori Gábort mindenkor arra kísz-
tette, hogy Lengyel országra mennyen, és az királyságot occupállya, 
sokat praktikál tanak vala némelyekkel Lengyelországban, bemene-
telek felől, a mint érthette is Nagyságod. Ezek jut tanak eszembe, 
melyeket Nagyságod kévánsága szerént, irásba foglalván, Nagyságod-
nak küldöttem. És ezeket raptim egynéhányszor interrumpálva is ír-
tam. Tarcsa meg Isten Nagyságodat sokáig uagy jó egésségben. 

Viennae ex hospitio 29. Octobris 1620. 
Illustrissimae ac Reverendissimae 

D. Vrae 
Addictissimus Sacellanus 

Stephanus Csiki 
Eppus Transylvan. m. p. 

IV. 
III. Ferdinánd halstadi Fischer Reginának lélekváltságért na-

ponként egy forintot utalványoztat a pozsonyi kamaránál 
nov. 11. 1646. 

Ferdinandus Tertius, Divina favente Clementia, Electus Roma-
norum Imperator, Semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bo-
hemiae Rex, Archi Dux Austriae etc. 

Magnifice, ac Egregii, Fideles Nobis dilecti. Benigne vobis 
significamus, qualiter Reginae Fiscberin Halstadiensi, ex benigno in-
tuitu devotissimae eius Instantiae, ac singulari quadam causa , nec 
non signanter in memóriám miraculosi operis, quod Divina Providen-
tia per medium huius Personae, circa Eliberationem certae cuiusdam 
Animae defunctae ex Purgatorio, praeteritis Annis hic Posonii visi-
biliter peregit, pro continua eiusdem sustentatione, unum florenum 
hungaricalem, *) 6ingulis diebus, ad dies vitae suae, ex Proventibus 
ordinariis Camerae istius nostrae Hungaricae deinceps persolvendum, 
clementer decrevimus et concessimus. 

*) Azaz : ötven keresztest, vagy K r e u z e r t ; vonás forint te t t 
pedig 51 keresztes t : némely 1731. évi eredeti levélben olvastam : 
„Magam épített és csinált szőlőmet adtam el, — örökösen hatvan fo-
rintokban, minden forint pedig három három Máriásokban, azaz : 
harmincznégy Pol turákban számláltatván, id e s t : in florenis Ungari-
ci6 60. vulgo vonás — Datum in Promontorio Mező-Újváras die 19, 
mensis Octobris. Anno 1731." 
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Proinde vobis borúm vigore benigne demandantes : quatenua 
antefatam Supplicem Personam, clementissimae hius Nostrae Resolu-
tionis ita certiorem reddere, ac superinde ulterius necessaria, debitis 
in locis, Nomine Nostro, quamprimum ordinäre; nec non deinceps 
omnino ad hoc at tendere velitis, ut eidem praedicta Pensio diurna, 
resoluto modo, in posterum, a die praesentis Mandati Nostri semper ef-
fective persolvatur. Executuri per hoc benignam ac omnimodam Volun-
tatem Nostram. Daban tu r in Arce Nostra Posonii, Die Undecima No-
vembris, Anno Millesimo Sexcentesimo et Quadragesimo Sexto, Re-
gnorum Nostrorum, Romani, decimo, Hungáriáé vigesimo primo, Bohe-
mici vero decimo nono. 

Ferdinandus m. p. 
Ydalricus Fr . de Colowrath m. p. 

Ad Mandatum Electi 
Dni Imperatoris pprium. 
Marcus Pucz m. p. 

Néhai Jordánszky Elek fölszentelt püspök kiadott egy könyvet, 
melyben a hazánkban levő Boldogasszony csudatévő képeit rézmet-
szetben közl i ; e könyv elején mondatik : hogy ez a lélekváltság a po-
zsonyi Sz. Márton főplebánia templomában (az ottani társas-káptalan-
nak egykor a várban a Sz. Megváltóról nevezett temploma volt, ezért 
most is Sz. Megvál tót visel pecsétén , Imre király szállította a káp-
talant le a városba) történt volna. 

V. 
EGY ERKÖLCSTÖRTÉNETI ADAT. 

Majerszky Pál ungvári kamarai kormányzó, jó vagy rosz lélek 
nyugtalanításiról tuda t ja gyaraki gróf Grassalkovick Antalt , a po-
zsonyi kir. kamara elnökét 1767. 

Nagyméltóságú Gróf, Fő Camerae P raesesÚr , Kegyelmes Uram, 
Protectorom ! Ajánlom engedelmes, alázatos szolgálatomat Excellen-
t iádnak. Nagy félelemmel és orczám pirulásával, de kéntelen vag) ok, 
mert egésségemben s életemben j á r a dolog, mint magamnak, mint 
cselédjeimnek, mély alázatossággal és könyörgéssel Excellentiádnak 
alázatosan jelentenem, tudniai l l ik : ez ungvári praefectoralis ház, 
melyben lakom *), még, Horváth urak birodalma alat t is többször jó 
vagy rosz lélektül, a mint bizonyossan hiteles emberek által tudósítta-
tom, nyughatat lanná tétet tetet t , melyet Praefectus Névery uram is, a 
mint bizonyítják, többször tapasztal ta ; az én ide jövetelemtől fogvást 
pedig, jóllehet nékem nem jelentették, de embereim gyakorta tapasz-

*) Az ungvári uradalom Bercsényi Miklós birodalma volt. 
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ta l ták olyatén léleknek nyugbatat lanságát , éjszaki nagy zörgéseit és 
infestátióját , kivált ezeken a múlt egynéhány napokon, nem csak az 
magam embereimet, de még nálam lévő homonnai Pá te r Quardiánt, 
szerzetes Pá te r társával együtt, kiknek az ebédlő házamban, itt ná-
lam lévén, éjszaki szállást adtam nyugodalomra , de azért nyughatat-
lanságot adott az infesíans lélek, mert fél t izenegy óra tá jban elsőbb 
az ajtókon kopogván, annak utánna egész éjfél u tán egy óráig meg 
nem szűnt az ablakok alatt zörgetni s csattogni, mely miatt szegény 
Páterek egész éjszakát nyughatat lan félelemmel tö l tö t ték ; minémű 
zörgést és csattogást mást éjszakán is a diákjaim szállásán is elkö-
vetett *). E r re való nézve kéntelenítettem benedicáltatni és exorcisál, 
ta tni az egész épületet egy tisztelendő Pá ter Servitával. Megmutat ja 
azjövendőség, leszen-e utána szünete, vagy sem? Kegyelmes Uram ! 
nem is csudálom ezen a helyen efféle tör téneteket ; mert, a mint az 
emberek val l ják közönségesen, múlt seculumban temető hely vala, 
mely ú j épületet tétetet t Névery praefectus uram, ott is a fundamen-
tomokbul két vagy három koporsót ástak ki, és sok embercsontot ; én 
is, hogy az új pinczébül a vizet kivitethessem, csatornának valót ásat-
tam, csak azon a helyen is, két koporsót ástak ki embercsontokkal ; 
mely kis veteményes kert vagyon a ház mellett, kapálásának alkalma-
tosságával holt emberek koponyáit, lába és keze szárait kapál ták ki. 
Esedezem azért térden állva, mély alázatos könyörgéssel Excellentiád 
kegyelmességénél, ne kénteleníttessem még éltemben temetőhelyben a 
holtak közt lakni, kivált a léleknek infestát iójával; mert reménységem 
sincs, hogy ezen a helyen egésségem szolgáljon : hanem méltóztasson 
kegyelmesen megengedni, hogy volt Orosz Ferencz uram házában, 
a hol még is három szobácska vagyon, oda általhordozkodni, és ott 
jövendőben, a mint Excd kegyelmesen megengedni méltóztatik, prae-
fectusnak szükséges épületeket t é te tn i ; a fundus jó tágas, egyenes 
helyen vagyon, akármely successorom is megelégedhetik vele. Ezen 
ház ugyan az arendátor zsidónak contractualiter vagyon adva, i lyen 
czikkely a l a t t : „Praeterea, domo neo-reluta Francisco Orosziana pro 
habitatione Arendatoris destinata, at tamen in eadem domo arenda sy-
nagogae pro Dominio in salvo permanente." Ezen Orosz Ferencz uram 
házában az arendátor nem lakik, hanem a serházban, más zsidónak 
adta árendában, a zsidók synagógája is azonkívül ottan vagyon, de 
ezeknek, a hol most lakom, mint synagógára, mint pedig az árendátor-
nak, amannak helyébe, hogy kárt ne valljon, ta lán oda lehetne adni, és 
így a dominium jövedelmében semmi fogyatkozás nem történnék. Mi 
illeti az új épületet — elvárom buzgó óhaj tással Excd kegyes reso-
lútióját, mert készebb leszek akármely árendás házban innét kimenni, 
annak árendájá t fizetni, mintsem egésségemnek avagy életemnek 

*) Patvar is ták , 
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nyilván való történhetésével e mostani praefectorális épületben lakni. 
Meddig is magamat Excd. tapasztal t kegyes malasztiban nagy aláza-
tossággal ajánlom, és még élek, maradok Kegyelmes U r a m , Excel-
lentiádnak , Ungbvár 7. Junius 1767. eszt. engedelmes szolgája, 
Majerszky Pál . m. p." 

E fölterjesztésre érkezett kamarai h a t á r o z a t : 
Generose Domine ! E rga Repraesentat ionem sub septima cur-

rentis mihi Comiti Praesidi factam, in eaque adductas rationes, et 
motiva admittimus omnino, ut antelata Dominatio Vestra modernum 
quarterium suum cum Arendatore Judeo, fors Manium infestationes 
nobis relatas tautopere haud experturo, permutare, adeoque ad neo 
relutam domum Oroszianam, alias pro habitatione Arendatoris desti-
natam, semet translocare, ibidemque necessaria quoque aedificia, 
sumptibus, in exstructionem, et pro habitat ione Praefect i Dominii il-
lius benigne resolutis, et sub decima Novembris 1766. ab hinc as-
signatis, ponere possit. Posonii vigesima tertia Jul i i 1767. 

N. N. Sacrae Caesareo Regiae Apostolicae Maiestatis Regiae 
Camerae Hungarico Aulicae Praeses, et Consiliarii 

Azt tartom : hogy azon kor jellemzésére tar toznak efféle ada-
tok i s ; e célból is közlöm, mert a magyart , időről időre , minden 
oldalról illik ismernünk. 
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KISEBB KOZLESEK. 

í . 

A VÁCI KÁPTALANNAK LEGRÉGIBB PECSÉTE. 

É R D Y JÁNOSTÓL, 

E káp ta l an -
nak két kerek pe-
cséte ismeretes : 
a régibb 1457-ki, 
az ú jabb 1700.évi 
okleveleiről ada-
tot t ki . (Magyar 
Tör ténelmi T á r 
II . k. 75. 159. 1. 
55. és 56. s~á-
md réznyomat) . 
Az itt lá tható 
monorú pecsét 

körirata e z : f 
S1GILLVM CA-
P I T V L I WACI-
E N S I S , mely 
e káptalannak , 
a kékkői báró 
Balassa Antal le-
vél tárában talál-
tató 1268. 1217. 
és 1300. évi ok-
leveleiről függ. 

Tört. Táv. VI» k. 1? 
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/ 
MÉG NÉHÁNY MAGYAR KÖRIRATÉ PECSÉT. 

NAGY IVÁNTÓL. 
Mióta Nógrád megyei Nőtincs helység (Nőtecsi bírák) 1615-ki 

magyar köriratű pecsétét (typarium) megismertettem 2), többen érde-
kes adalékokkal járultak a magyar köriratű pecsétek ismeretéhez. így 
a Magyar Történelmi Tá r I. köt. 175. s. köv. 11. Lugossy József űr két 
magyar köriratű pecsétnyomatot mutatott fel a XVI. század elejéről) 
és huszonöt általa ismert ily féle pecsétet számol elé s). Ráth Károly 
úr a M. Tör t . T á r III . köt. 260 1. leginkább a helységek pecséteire vo-
natkozva, tizenkét eddig ismeretlen példányt közöl a Győr vármegyei 
teréziai úrbéri iratok közt találtató okmányok lenyomatai után ; ilye-
ket magamnak is volt alkalmam — noha magyar köriratúakra nézve 
kevesebb sikerrel — átbuvárolhatnom 4). 

t 

En az ekképen szaporodó magyar köriratű pecsétek sorjegyzéké-
hez jelenleg némi adalékkal kivánok szolgálni és pedig úgy 1) községi, 
mint 2) céhek, vagy 3) magán személyek pecséteivel. 

Az első osztályra nézve legelőbb említendő Kagy-Oroszi pecsété. 
E mezőváros Nógrád vármegye délnyugoti szélén LregeTy~"varától nem 
messze fekszik. Hajdan orosz telepítvényből alakúit, és nevezetes ki-
váltságokkal birt, melyeket azonban a múlt század elején gróf Stah-
rembergnek kir. adomány útján fegyveres erővel teljesített beiktatása 
círba vit t . Ekkor lakosainak nagy része el is széledt, kiknek helyét 
német telepítvény tölte be, de kik csakhamar teljesen megmagyarosod-
tak úgy, hogy jelenleg népe tisztán magyar. E mezővárosnak hajdan 
magyar kör i ia tá pecséte volt. Több XVII . századbeli oklevélen, de 
nevezetesen egy 1683-ban kelt nyugtatványon láttam ezt lenyomva ; 
és így bizonyos hogy e századnál (vagy is 1683-nál) nem k é s ő b b i . ^ / 

N a g y s á g a e teljesen körded és csinos metszetű pecsétnek egy 
1800-diki veretű vörös réz két krajcároséhoz hasonló. Külső szélét 

') Nem 1645-ki, mint Fényes után említi Ráth Károly úr, ki is-
mertetésemet (az Ú j M. Muzeumban 1851) nem látszott olvasni. Csak 
c figyelmeztetés után történt az érdeklett pecsétleirásnak Fényes Geo-
g.*aphiai Szótára részére megküldése, de hibás évszámmal. — Ezt az 
igazság rehabilitátiójáúl. 

s) Új M. Muzeum 1851. I. k. 635 -636 .1 . 
3) De az érdeklett „völecsi bíróku pecséte figyelmét elkerülte. 
4) Ezen úrbéri iratok 1773 — 1784 közt kelvén, ha a pecsétnyo-

maton az évszám nincs meg, nagyon bajos a vésmény készülési korát 
csak az előbbi (XVII.) századba is á t tenni ; hacsak a betűk alakja nem 
bélyegezné a kort, mi azonban ritkaság. 
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hosszúkás szemcsékből font karima köríti . A véset ra j ta egy magyar 
nemesi vértet képez, abban ekevas fekszik. A vér ten sisak koronával , 
melyből oroszlán emelkedik ki. A sisakból mindkét oldalra foszladék 
(sisak/akaró lacinia) foly alá. A címert ismét kis-szemesés karima veszi 
körül. A két karima között pedig ily magyar körirat olvasható : „NE-
MES. NAGY. OEOSZI. K I R A L . SZABAD. VÁROSSÁ." ') 

Magyar köriratú pecséttel bír tak Nógrádban már régente Kosd 
és Lőrinci helységek is. Valószínűleg pedig már a XVI í . században, 
mert mindkettőjét 1716-ban kelt okleveleken l á t t a m lenyomva. Aman 
nak monorú (tojásdad) alakú pecsétén egy szőlőfürt KOSD P E C Z E T 
körirattal látható. Lőrinci pecsétén szent Lőr inc állott. 

A céhek pecséteihez adalékúl járul a Nógrád vármegyei szé-
csényi szabócéhé, melynek egy 1696-ki oklevélen látott lenyomata 
ügyes vésüt mutat . Alak ja gömbölyű. Atmérűje l ' / 2 hüvelyk. E a j t a 
négyszegű vért a nemesi címerekhez hasonlólag foszladékokkal ellátva 
szemlélhető ; a vértben kiterjesztet t szárnyakkal madár (tán galamb) 
áll. A vért fölötti alak ki nem vehető. A paizs körül sima kar imában 
ily magyar irat van : „SECZENI. SABOK. C E H E . P E C E T I . 1619." E 
pecsét tehát a XVII. század elejére tartozik. 

A magán személyek magyar köriratú pecsétei közé számítandók : 
a) Jákófi Femjcnek családi címerével el látott pecséte, mely az 

1619-ki jul ius 8. Lip tay Imre részére kiadott török követségi utasí tá-
son látható. Ezen JAIvOFI F E R E N C Z fölirat áll 2). 

b) Magyar köriratú pecsétet használt Siéchi Mária is fé r je Wes-
selényi Ferenc életében. Ennek a lak ja tojásdad , nagysága egy most 
folyó ausztriai ezüst hat kr.-é E a j t a arabeskekkel körzöt t szívalakú 
vérten korona fölött ki terjesztet t szárnyakkal egy két fe jű sas (a 
Széchy család címere). A pecsét szélét két sima kar ima köríti, melyen 
belül a körirat ez : „ G E O F F . ANNA. MARIA. SZECSI." 3) Mi, bár a 
keresztnév a vezeték előtt áll, tagadhat lanúl magyar köriratú. Miután 
pedig egy 1664-ki dec. l - jén kelt levélen látható, a X V I I . század müvei 
közé sorozandó. 

Szécsi Mária később özvegységében latin kör i ra tú pecsétet 
h a s z n á l t , m e l y e n ez á l l : Cumilissa Anna Maria Szechi de Rima-Szech. E. 
C. D. C. F. V. D. / / . R. P. Relicla Vidua. 4) A c í m e r u g y a n a z , m i a m a -
gyar kör i ra tán. 

') Nagy-Oroszi most valamivel kisebb, latin ily kör i ra tú : Sigil-
lum Oppidi pi i et legi alt JSagy-Oroszi p e c s é t t e l é l , m e l y e n e g y v á r k a p u l á t -
ható, s azon kardos oroszlán áll. Egyfelül korona, másfelül csillag van ; 
és a kapu két oldalán az 1782-ki évszám (a nagy-orosziak régente kir, 
aj tónállók voltak). 

l ) L. Történelmi Tár I. k. 207. 1. 
3 j Ú j M. Muzeum 1856. I. k. 556. 1. ál talam közölve. 
4) L. Kovacsóczy Arpádia I. k. melletti táblán rajzolatban, 

17* 
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Ell. 

EGY KIS DEÁK KRÓNIKA 

1601—1613. 

Közli T O L D Y F E R E N C . 

Horovicz Fü löp pesti ókönvváruc egy ily című könyvet közölt 
velem : „Luc ta Peccatoris resipiscentis in tentat ionibus . . . conscripta 
ab Othone Casmanno. F rancfur t i , ex officina Pal theniana. M. DCY.", 
melynek elő s utólapjain érdekes évjegyzetek ta lá l ta tnak, miket k ia-
dásra mél tóknak ítéltem. 

Megküldte e könyvet mindjár t ki jövetele után Dézsi Pap István 
Wit tembergből Nagybányára Károlyi György prédikátornak ,,mint má-
sod a ty j ának" ily a jánló sorokkal : , ,Reverendo Cl(arissimo)doctrina ac 
pietate praes tant i Dn . Georgio Carolino fideli Administro Ecclae Dei 
quae est apud Rivulienses. Dn. ac t a n q u a m parent i summe observando 
Stepbanus P . Desi, grat i tudinis ergo mittit Wi t temberga . 16. Cal. Mar. 
Ao MDCV." 

Valószínű e szerint hogy a könyv ez ú j birtokosa, Károlyi György, 
szerzője azon évjegyzeteknek, melyek 1601-től 1608-ig ter jednek. 

IJaec olim in digna patria nostra Transilvania a Principibus aliisque 
magna (vir tute gesta sunt ?) 

(1) Anno 16(01) . . 9 (die . .) in cinerem euersa est náy gasse . • 
(dun)taxat domus tres manserunt . 

(2) Eodem Anno die 3 . August i optinent Germanj palmam seu 
victoriam a Sigismundo Bathoreo regnumque invadunt '). 

(3) Eodem Anno die 19. Augusti t runcatus (est) capite Tyran-
nus Mibal Waywoda 2), 

(4) Eodem Anno 23. Nouemb. obsidet vrbem . . . Claudiopolita-
nam, clamque ab illa discessit cum videt se nihil mouere posse, praeter 
incendium suburbii quod . . . . 

(5) Eodem Anno Saxones obsident castellum Gyalhv. 
(6) Anno 1602. orta ingens Caritas anonae i ta ut cubulus vendi-

tus fűi t fl. 18. 
(7) Eodem Anno Haydones vniuersa pecora praedantur a ciuit-

tate, ad 3 tandem diem rela(xa)ta est, propterque infinita pecunia ex-
penditur. 

') A'agy Szabó Ferenc (Mikó, Erdélyi Tört . Adatok I. k. 60.1. 
aug. 5-kére teszi Básta cigáni győzelmét. 

a) U.az (u. ott 61. 1.) a Mihály vajda megöletése napját nem tudja 
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(8) Anno 1601. 3. Februar i j voluerunt Hungar i Saxones consilia-
tores t ruc idar j , si foedus cum Turcis factum violare non vellent. 

(9) Eodem Anno 5. die Februa r i j Babona Waka cum Romano 
assati sunt in foro publico *). 

(10) Anno 1603. die 2. J u n i j per Zekelium Moses euersae sunt 
in cinerem PJateae Reppen gasse, lang gass, nay gasse, item Subur-
bium, et sie post longam obsidionem deditio facta fuit . 

(11) Anno 1603. post obsidionem et deditionem libere dimitit 
Zekel mosis germanos, qui iIii paulo antea magno in obstaculo erant 
in ciuittate, iIiis familiarem comitatum yna cum consensu totius ciuitta-
tis exhibet usque ad locum Schamlo, erat autem dies 9 mense Jun i j . 
eodemque die destrui tur monasterium Jesuui tarum, vna cum Altaribus 
caeterisque rebus Ecclesiasticis. Vestes Jesuu i t a rum secantur particu-
^atim seu de par te ad partes. Expel luntur rursus Jesuui tae in exilium 
vbj etiam bodie versantur. (Oldalt: . . . cum Tar tar is cominitantur 
Germanos. 

(12) Anno 1603. 17. Ju l i j inst i tuunt prael ium Morcza Waida cum 
Zekel moise, Morcza obtinet victoriam. 

(13) Anno 1604. 27. mart i j magna tonitrua et fu lgura sunt visa 
et audita. 

(14) Anno 1604. 29. tag (?) August j magnum signum quasi igue -

um esset super ciuitate uisum est. 
(15) Anno 1605. 19. die May pollicentur claudiopolitanj Emerico 

Joan j . Jesuui tae valedicunt Claudiopolitanis 19. Jul i j . 
(16) Anno 1607. 17. die Februar i j mortuus allatus est pius Prin-

ceps pacis, Stephanus Bochkay in ciuitatem nostram cum excellentis-
sima pompa, 19. autem die rursus euehitur Albam, Judex cum Ampliss. 
Senatu commitantibus illum vna cum pompii funebr j . 

(17) Anno 1608. die 6. martis commendat pius Rakuc j Sigmon 
Transyluaniam Saxonibus et Yngaris, familiaremque tradit illis vale-
dictionem, quem hodie adhuc plerique mortales flent. 

(18) Anno 1608. 30. mart i j substi tutus et electus est Princeps 
Trans . Bathoreus Gabor . . . 

Más kéztől : 
(19) Anno 1612. 24. die Maij ceperunt Caluinj aedificare seu rur-

sus extruere monasterium, quod confinium tenet Arianicae scholae. 
(20) Anno 1612. die Septembris intra 8 et 9 horam matut inam 

publice caesus est Stephanus Zent Martonij ob fur tum comissum, et 
t andem e schola relegatus. 

(21) Anno 1612. ipsa die Michaelis interfectus est Michael Neo-
politanus a custodibus vinearum media noctis, die j . octobris eepultu3. 
Ego cum tribus studiosis portauimus il lum. 

*) U. (is (u. ott 59.1.): Baba Novákot és a rác papot megsütik. 
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J u r e habe t hunc librum Pet rus Sutor Bogaczj a publico foro 
Clau. 21 3. die Mart i j 1612. 

A könyv hátul jához kötőt lapon, úgy látszik annak más kathol. 
gazdájától , néhány érdektelen halálozási fe l jegyzések közt ez is ta-
lá l ta t ik : 

(22) Eodem Anno (1613) die 8. maij e uiuis excessit mendicus 
Peti-i Bassenensis nomine Laurent ius in habitatione mea intra 5 et 6 
horam matutinam, sequenti tandem die eductus in exequiarium, cum 
f requent i funebr i pompa. 

(23) Eodem Anno (1613) die al tera post Pentecostem inchoatus 
est ludus publicus extra vrbem, quem ob tempestatem temporis ferme 
spácium vigintj annorum haud exe reue ran t , cuius quidem spectaculi 
obtinuit palmam Michael Textor . Vtebantur autem varys tormentorum 
generibus, munera autem victoriae duo tapetes, f rus tum pannj gene-
rosi, duo cothurnj , 7. can thar j , solida, par sindonis, et alia huius 
generis quam plurima. 

(24) Anno post par tum Virginia 1613. die 6. Jun i j intra 10 et 11 
horam nocturnam fulmine percussy sunt homines t res , vnus in Szamos-
falua, al ter in Monostor supra claudiopolim, tert ius in pago Krut ten , 
hinc omnis christianus coliigere potest, quanta sit ira patris caelestis 
aduersus commissa et peccata nostra. 

(25) Eodem Anno pridie 14. Jun i j copulatj sunt publice cingary 
in templo Caluinistarum a pastore Luca N. H. Vngariensi quod summa 
est impietas. 

t 
Érdekes volna ama kolosvári nyilványos mutatványok (23) mivol-

tát kipuhatolni, melyekről felebb 3zó van, s mik e fel jegyzés szerint 
már a XVI . században divatoztak. 

IV. 

KIVONATOK MISKOLC VAROSA JEGYZŐ-
KÜNYVÉBŐL. 

P O D H R A D C Z K Y J Ó Z S E F T Ő L . 

„Anno 1678. die 19. Decembris Pe tneházy Dávid és Sepetka 
nevű lovas és gyalog kuruc hadnagyok, késő estve igyekezvén feles 
lovasokkal és gyalogokkal Szikszó felől a városra ." 

„Anno 1679. Ezen esztendőben őszszel Szikszónál sok német tes-
tek rakat tak halomban, kik jól lehet Szikszó körűi is hullottak el, de 
az újfalusi parton rakatot t az halom." *) 

,,Anno Domini 1655. et partim 1656. die 20. Mensis Septembris. 

* )Mos t is látszik egymásmel l e i t két halom, egyikében néme-
ek, másikában magyarok porlanak. 
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I t ten ugyanezen esztendőben esett Csabánál egy nevezetes harc, a 
hon a törököknek nagy veszedelmek vo l t ; ki miatt a bíráknak nagy 
bújok s bajok volt." 

„Anno 1682. die 6. Mensis Ju ly . Az hatalmas budai vezért Szei-
dár Ibraim basát rendelvén a győzhetetlen török császár méltóságos 
mostani fejedelem Thökölyi Imre Urunk eo Nga segítségére, sok számú 
lovas és gyalog törökökkel és ta tá rokkal is ; melyek megindúlván el-
sőben maga magyar hadaival kegyelmes urunk Kassa várossá mellett 
épít tetet t citadella erősséget megvevén, annakutána Kassa várossát is 
obsideálván, az egri basa az egri seregekkel elsőben menvén segítsé-
gére oda, melynek városunkban való megszállásakor nagy nyomorga-
tása, kínoztatása bí ránknak, tanácsúiknak. 

Ismét a budai vezér a deréktáborral utána indúlván die 5. Au-
t 

gusti, és Ónod várat megszállván lőteté két nap, harmadnapra a várat 
fe ladták kegyelmes urunk számára ." 

„Die — ') onnét az egész magyar és török táborok Filek alá 
szállottanak. Oda érkezvén Erdélyországának is méltóságos fejedelme 
kegyelmes Apaffy Mihály urunk ő Nagysága az egész erdélyi hadak-
kal ; holott erőssen harcolván, sok számú törököknek elvesztésekkel 
feladják Filek várát is kegyelmes urunk hűségére, és a vára t a város-
sal együt t tűzzel felégettetvén, és porral szélyel hányat ta tván, pusz-
tán hagy tanak . 

Ezen törökjárás miatt nagy ínségben levén az egész város la-
kosi úgy annyira, hogy predikátorinkat, deákínkat, b í rá inkat szeke-
rekre rakatván, a táborra gyalázatossan hurcolták, és onnan is nagy 
kedvkei eséssel szabadúltak ; itthon várasunkban is néhány hites embe-
reinket erőssen megkötözvén, ló mellett pórázon egész éjjel hurcol-
tak, kínoztak ; mely nyomorúságtól isten jóvoltából oltalmazzon kö-
vetkezendő bírákat . I t em, következendő esztendőre török császár in-
dulása alkalmatosságára vet te tet t vá rosunkra a Fényes Portáról négy-
ezer kila árpa, melyet jól lehet sok kedveskedésünkre méltóságos feje-
delem kegyelmes Tökölyi Imre urunk interpositiójára a Fényes 
Por ta megengedett ez egy esztendőben." 

„Anno 1685. Eodem Anno die 7k. May. Az szendreji kapi tány 
nemzetes Ragályi János uram seregestül, németekkel együtt beütvén 
városunkban, az városban feles gyalog kurucok lévén, egynehányat 
közzülök levágatván, feleset közzülok elfogván, egynehányan az torony-
ban szorulván 2), az németek ostromolván az t o r n y o t , azon alkal-
matossággal az templom a j ta já t sarkából kivévén, száma nélkül sok 

') A nap az eredeti jegyzékbe sem Íratott be. 
2) Az avasi öreg templom tornyába, mely azután le töretet^ 

mert most nincsen tornya. E templom a X I V . század elején raka-
tot t szent István első magyar király t iszteletére ; a reformátió óta a 
reformátusok bir ják. 
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ládákot felhasogatván, hasonlatosképen az scliólát, parochiákot, feles 
pénzekkel együtt , kimondhatat lan sok károka t te t tenek mind városi, 
és külső embereknek. 

Eodem Anno 
az hata lmas török császár vetet t Miskolc váro-

sára ezer kila búzát vágy lisztet, hogy Budára szolgáltassanak. 
Item, ugyanezen alkalmatossággal Buda vára építésére keván-

ván az várastul , tavasziul fogván egész őszszelig, kilenc szekereket, a 
mellé 33 Szarvasmarhákot . " 

V. 

BUDA É S P E S T T Ö R T É N E T E I H E Z TOLDALÉK. 
Z á v o d s z k y G y ö r g y k i a d a t l a n n a p l ó j á b ó l . 

UGYANATTÓL. 

„1593. 4. Octobris Buda obsidione cincta, et Zingarorum Civitas 
exteriőr s ta t im eodem die in tercepta ." 

,,1598. 10. Eiusdem, Inferior Civitas, ubi Passa sedem suam fixe-
rat, impressione nostrorum cap t a . " 

,,1598. 2. Novembris disceditur a Buda, re infecta ." 
,,1602. 30. Septembris a Prandio Buda obsidione cincta, eaque 

ipsa die Civitas Cygan W a r a s s adpellata, c a p t a : noctu vero per Hay,® 
dones Civitas Pes th W a r a s vocata recupera ta . " 

,,1602. 5. Octobris. Pos teaquam per nostros Hungaros , inprimis/ 
quibus piae memoriae Pe t rus Eőrsij praeerat ,noctu cum Pesthyanis Tur-
cis pugna tum acriter, eaque Civitas capta sine paueorum nostrorum 
desiderio fu i s s e t : tunc primi Germani in eandem Civitatem, prorsus 
nemine resistente, audacter et viriliter impressionem fecere, eamque 
Civitatem, semel antea occupatam pacifice ingredientes, viciss 'm cepe-
runt , nomenque per Hungaros rejcuperatum iniuste sibi vindicarunt . 
Ees denique universas Turcicas, varii generis, e manibus miserorum 
H u n g a r o r u m extorserunt, et se, impudeutes, reservarunt . Tu autem 
Domine ! dixisti : mihi vindictam, et ego re t r ibuam." 
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