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1 5 5 4. 
MÁJUS IODIKÚN. 

KOVAltCZ LÓRINCZ SZÁMADÁSA 100 FORINTRÓL. 
Komáromból küldé, talán Zay Ferencznének. 

Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz 1836. 

N. es énnekem mvndenkoron byzodalmas Aftjonym. Az en örökkewálo 

hyvseges [Jolgallatymnak, és magam Ayanlasanak wtanna. nagsagtoknak tu

dására akartam adny, hogy Zamarya jwt be komaromba, Pynkösd hónak 

29 napyan, ebed elewth 10. oran. az Sommá penzth kezeben adam, az 

jaz arany forynthoth meg olvasa, de az két jaz tyz tallerth ne akara 

meg olüasny, es az kötés leveleket ys mynd az thy N. e t h , es mynd az 

enymeth kezeben Attam. Az münemüs betegségben wagok, azon beteg

ségben örvilök es wygadok, mert Iiiíar az Iften ky hozza az N. Zay Fe

rencz wramath, — Tv k eteket is . kérem, hog thy kétek örwlyön mynd 

hazatok ncpcvel egetemben, de az öröm melleth könvörögvetek az hatal

mas Iftennek, hog}' az örök Iften hozza ky nag Jó egeíTegben, es fok Jo 

3erenchaban, hog latogathaíTon meg myndnyavatokath jó egeíTegben, es az 

wy emberth, merth walakvnek Az Iftenben wagon remensege, az soha el 

ne wef}. Az kapyjjta meg Igen Jó , es ha thy N.nak Sückfeg, thehath fy-

demesröl Jwyon eg kochy le , es wygek fel. N.nak . Ha kegyg thy. N. nak 

ne í j 'kseg, thehath tegen bvzonyoíla engemeth belőle, merth Penzenys el 

adatna, merth ha femy nelkwl kel el az kapyijta, tüdőm en Az w erkSv-

chet, — hogy 3amon be nem wehfty. azért AVg kel ra gondolnö, hogy harag 

rea ne fjallyon. Aztys meg írtam w. N.nak Konftantynapolyban, hog az 

thy. N. tok hazánál meg betegetem, es thy ketek my nemw nag szeretetei 

es ty3tciTeggel tartotatok, es kwlömb kvvlömb föth vryzekkel. — Towaba 

aztys tudására adom thy. N."ak , hog Bechben adanak wala ket 3az rencs 
14* 
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foryntoth, atam woth oth Bechben az . N. 3empctery borbara Adónak 

negwen magár foryntoth, Ismeg mykoron meg Jwtem wona, az Lowa.J 

mcfterwelys kwldöttcm woth negven magyar foryntoth . N.nak . Az teszen 

5az renes foryntoth, lm az 5az renes forynthrol . N.nak janiotli adok. 

Elöíjör wettem az wrfyaknak atlachot . . . -f. 20. 

Ifmeg attam nadrágra walo poíjtora, kyt az wrfyak

nak wettem az w íjwksegekre -f. 4. 8) 20. 

Ifmeg attam Györg dyaknak, aíjíjonyomnak walo wa-

farlasra -f. 3. — — 

Ifmeg az 3eker wezétewnek hagotth ajlijonyom Tamás 

Ifpan által, hog agganak -ff. 1. 8) 25. 

Ifmeg adtam zöld waftonra, kyth odahaza wyttenek . jt. 1. 8) 50. 

Ifmég Tamás Ifpannak attam borsra es safranra, kyth 

keteknek weth ^r. 2. 

Ifmeg attam Tamás Ifpannak az w 3wksegere . . -f. 1. — — 

Ifmeg attam ezwsth fonarra -f. 1. 8) 25. 

Ifmeg attam Gyyörg dyaknak tafotara . . . . -f. 5. 

Ifmeg attam Tamás Ifpannak köchegre . . . . -f. 3. — — 

Ifmeg attam Bechben Tamás Ifpanekerth, az Gazdának 

neg heyan jaz krayczart, ky térten -f. 1. 8) 28. 

Ifmeg Bechben attam az 3enth martony János dyaknak, 

aftlonyom akaratyabol az w tolmacholasaertb, cs gond wy-

seleseerth -f. 5. 8) 25. 

Az ty . N . arvaynak, az Zotay Iftvan Húgának wgan 

ezen pénzből wettem ket ref tafotath — — 8) 74. 

Ifmeg attam az wram rtolgayerth bechben az gazdának . — — 8) 64. 
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Jo lehcth hog thy . N."ak cbbül ez Bechbea walo Járá

somban, né sokat használtam, de az pénz wgan cl kwl th , 

abból az pénzből kötüté -ff. 5. 8> 29. 

Az N. 3empctery Borbara A'Jlon mj'koron el menth 

w parancholatyabol, zab arath es 3ena arat ' es walamy 

neg ételnek az arrat fyzettein az gazdának . . . -f. 2 §) 60 

Es ez köcbcgeth égben wetven, tc^en keth forynth 

heyan hatvan magár foryntoth, megys ez 3az rcnes fo-

ryntbol marad ennala -f. 22 

.N. alíjonyom az mely pezt sporczya wram kwdoth wot énnekem 

en abból the .N. kwdötte woth Tallerth 60. en nálam maradoth Tallér 

40. es 55 krayezar. Tartozoth íporczya Wram . N. Zay Ferencznek, 3az 

tyz tallérral, meg vw .N.nul maradoth fporcz}'a Wraiíal 9. tallér es 15. 

krayezar. N. a33onyom az mely beclij* pénz, ky énnálam maradoth f. 22. 

es az fporczya wram 40. tallera, és 55 krayezarra, égben vetvén myn-

denestwl f. 60. magár forynth es 5 krayezarth, ezzel tartozom en thy 

.N.nak. ha kegyg .N.nak Jobban egben tngga ennél wetny, thehath wefTc 

égben .N. tok, merth m'lvan hygge N. tok hog en hamyfath thy keteknek 

né akarok, hané ha történetből esyk, a. hoüa w N.as myth paranczolth, 

hova köczek, oda kötök benne, w .N.nak [lamot ys adok róla. Eseth m«-

ftan 13 ökör, Izenye meg .N. ha Chapy Fülep oda haytata c, avag né 

ha oda né haytafa le3en, en azth hy3eni, hog ketten meg fognak wele 

03tozny, azerth wramnakys meg irtham kustantynapolyban. nagsagtokatb 

kérem, hogy Tamás Ispánnak parancholyatok, hogy az Syposok nekvvi 

ne hagganak. azon is kérem nagsagtokath, hog meg bochalfa .N. t ok , hog 

enny sokath irtam, merth kevés 3oval meg nem Írhatom, mert sok a/. 
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dolog. Isten tarcha meg thy .N.ath mvnden Jo Serenchawal, mynd Haza

tok népével egyetébe- Ez Levél adatoth Komaromban 10. die may A. d. 1554. 

Kovarcz Lörvncz myndenkoron thy N. Solgaya cth. 

1354. 
SZENT TAMÁS NAPJÁN * ) . 

BÁTHOHI ANDRÁS ORSZÁG BÍRÁJA, SZATMÁRI IÍS SZABOLCSI FŐISPÁN, 
GYOM JÁNOS ÉS VITFY PÁL KIR. KAPITÁNYOKHOZ. 

Király népen, Abauj vmegye füzéri járásában. 
Eredetije, a* nemzeti múzeumban. Adta oda Ittcbei Kiss Antal kir. udvarnok 's 

táblabíró 1833. Kijegyzette Döbrenfei Gábor 1836. Lemásolta Frankenbnrg Adolf. 
Cz/'mzete, kiviil. Egregys Joanni Gyyoni ac Paulo Vytfy Capitaneis gentium sacre 

|{eg"is Amicis Nbbis dilectis. 

Egregy et Amici nobis dilecti, salutem et íáuorcm. lm az jabolcz varme-

megyeyek kvvltek moft hozzam Tety gyergyat, es farkas Sándort, kykkwl 

Énnekem megh Izentek, hogy semyert Egy Pynzt sem attok myert hogy 

Pynzetek nyncz vgy eltek ot az varmegV'ebe, Az gazdáknak lagiftromot 

attok róla az myt el vc3tek twlek, kyt vgyan megh Izentuk, hogy semy-

kcjpen el nem 3emwetyk Azyrt kérem kegyelmeteket, hogy ty leégtek: 

Jeyen fel Ide 3abad falwba az Caftelba, 3oIgall);atok az orjagnak, lm en 

írtam macimilianus kyralynak w fellegének, kyt kyraly w felfyge kepébe 

hagyot az ty fyzeteftek felwl, hogy w felfyge fyzeteft kwldene nektek, 

Ide 3abad falwba, kyt hy*3em hogy \v felfyge megh kwldy a latwan az ty 

3olgalatotokat, kérlek Azyrt hogy Ebbe Egyebet ne tegyetek, hogy kv-

ralys latwan ty 3olgalatotok az vehcíTe Jo newen twletek. 

lm Tety GÁ'ergtwl tebbetys Izentem hyggyetek meg 3awat Iften tar

olton meg benneteket, Ez lewel kewle kyralynepen 3ent Tamás napyanl554. 
Comes Andreas de Bathor, Judec Curie Regnis , et Comes Comittü 3ath-

mar et Sabolcz m_p. 
*) Mellyik Tamás c/.? Van: Tkomat Aquinat, Martina 7il. Tkomat Apottolut December 21<l. 

Tkomat Cantuarientii December 29d. 'S mindenik, txent. Hihetőbb itten Sz. Tamás apostol, tehát 
December 21dikén. 
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15 54. 
SZ. KIR. KASSA VÁROSA JEGYZŐJÉNEK ESKÜJE. x 

Eredetije Kassa levéltárában. Áll e'jegyzőkönyvben : Protocolluni arestationuni, 
fundorum et aliarum appertincntiarum ab Anno 1538 —1552, a' legelső levél első lap
ján. Egyébiránt pedig e' jegyzőkönyvben minden latinul van. Találta ottan Döbrentci 
Gábor 's lemásoltotta Krieger Jánossal 1835. 

Jnramétum fup Rcgiftrum fptum 1554. En A. d. vvallom azt Iftcnre 

az en kere3thien hitemre s ^fticntiamra hogh valami itth ez Regiftromban 

vrwa "waghion, mind ti3ta cs nyilvánvaló igaz dolog, femmi hamifs benne 

ninchcn, Iften engem vgh ' fcgellien es az en kere3thien igaz bitem. 

15 5 5. 
MARTIUS 2GDIKÁN. 

NAGYAPPONYIAPPONYI ISTVÁN, NAGYSZOMBATTÓL BAKÓT, HÓHÉRT, KÉR x 

Sipkón Nyitra megye vágujhelyi járásában. 
Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Kikereste Döbrentei Gábor 1836. Lemásolta 

Kaiser József városi hites aljegyző 1837. 

Kc3enethemnek es magam Ayanllafíbmnak wttanna, mynden io Baratbfago-

motb. Tbowaba thwgya nettallan kegyeimettek bogy ez moftbany Idw-

ben mycboda dologb tbertbent raytwnk, hogy egy falumotb az gono3 la-

thor cmberrek mynd elekettek 3an3anddeggal, az fahvnak nevve Sypko ky-

wel mynd Kyraly ew felfcgenek mind az segeny embereknek es énnekem 

ys nagy karth thetenek , es immár az lathrokban megh ys foktanak. An-

nakokayertb kegyelmetekcth kérem mintb Wraymoth es byzzotb barathy-

motb, hogy the kegyelmetek az en barathfagom fejeben adadna ide az the 

kegyelmetek meftheret az boharth, merth 3ewgíegh nekyek es en meg-

genth bazza wyttettem kegyelmeteknek, es Jwttalmattb ys megh adom, 

kyerth tbc kegyelmeteknek ys Jewendewre mynden attyaffy (Taggal es jo 

Raratfaggal megh akarok hálálnom kyth inegys 3olgalok kegyelmeteknek 
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hogy ha the kegyelmetek ezt mywelly. Thowabba Ifthen tharcha megli 

kegjelmeteketh mynden Jawawal. Dátum ex Sypko 26 die Mártii Anno 

Domini 1555. Stephanus Appony de Nagy Appony. Thowaba az mikép

pen the kegyelmetek kcwzeth therwenye wagyon, es wgyan ineggent ol-

lyan bekeffegel hazza kewldem kegyelmeteknek, es mynden bekelTegel 

hozom. 

1555. 
SZ. MARGIT ASSZONY NAPJA Kl.ŰTT (jL'I.. 1 3 . ) KEDDEN. 

\«;i\ . FELFOGOTT BÍRÓSÁG ELMARASZTALJA NAGYMIHÁLYI JÁNOS PERÉBEN 
VINNAY LÁSZLÓNÉ* RIBNICZEI JOBBÁGYÁT MIHÁLKOYICS ALBERTET, 

MEG NEM JELENÉSE MIATT. 
Szobránczon Ung vmegyében. Ottan Ribnicze is. 

Eredetije nagymihályi gróf Sztárayak levéltárában, Kassán. Kijegyzette Dőbrentei 
Gábor. Lemásolta Krieger János. Összeolvasta Szidor Antal praemonstrati rendbeli kir. 
professzor és Ertly János hites ügyvéd 's a' Sztáray grófok levéltárnoka 1836. 

My Janofly gywrgy Betleny Gywrgy Es Fekcshazy Gelyerth vgmTt Nemes 

ocmelyek, Ifmegh Benedek András 3obranczy Biro Frujto Kelemé Welyky-

matowycz Imre Antolyk myhal Es trukan Iftwan Sobrancy Efküttek, 

Agy\vk Emlékezetre mindeneknek hog Ez vvytezlewNagymihaly János wram 

tartatta wolth thewruere Myhaljkowitz Alberthoth, Rybnic3eyth Wynnay 

la3tie a33om'om Jobagyath Az jobrancy Byroval es efkwttekuel, tartotta 

wolth wgmith hatalmafth ky az ew Rétnek Eg nehany estendej's I1a3nat.l1 

ej wewtte. Es ez moftany hasnat. ys meg ka3alta Es el wyt te , Ez fe-

Iwl meg mondoth Myhalykowitz Albertoth wewttek wolth kezeíTegen ky 

napygh, Es napya wolth 3enth Margitha a33on naph elewth ked hog Az 

naph János vramnak cleg thewrue al, mely napra János vram mind nemes 

3emelyekel Es varafbely efkwttekel ke3 wolth Az thewruere de ez my

halykowitz alberth Az napon thewrvének né álla, ezerth Az kezeffek ew-

http://I1a3nat.l1


1 5 5 5. 113 

teth Ifmeg Az byrowal meg tartatak, kyrcwl János vram my elewttok 

tudomath thewn hog Immár az kezeffek foglia es ewk tartattak megh, 

hog Annak né alloth Az myerth ewk ky wewttek wolth, Jolleheth az 

winnay lajlone a33onyom solgaya kolTa miclus Az thewrwére el Jewth 

vala ky my clcwttyk meg válla, hog, Az ew Vra vdwarbyraya evvteth en

nek thcwrtieycrc Boc);atta Es nemes 3emelyeketys kereffeth de né talaH.li, 

Es Az Jobagy felvvl mind feyeyg felele de thewruéth né thewn felwie, 

Azerth Ennek thewruenye ew Rayta mulek el , merth János vram mind 

nemes 3cmv'lyekel fmind Az varafbely efkwttekel ke3vala Az thewruére , 

ez leucleth agywk my pechietwkcl meg crwííytettök mindeneknek tut-

tara Dátum In oppido 3obrancz Ea§) die Anno 15 5 5. 

13 5 5. 
SZ. MIHÁI, HÓNAP TIZENEGYEDIKÉN. 

SZENTPÉTERY BORBÁLA, NAGYS. ZAY FERENCZ ANYJA, NAGYSZOMBATHOZ. XCV. 

Örvistyébó*!, Nyitra megye vágujhelyi járásában. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kikereste Dóbrentei Gábor 1836. Lemásolta 
Makláry Ferencz 1837. 

Czi'mzete, kivid. Ez Ieuel Adaffek az nagy Zombaty byronak, es az Polgároknak, 
es efkutteknek, nekem Jo vray mnak. 

Prudcns Judex ac Ciues, et Jurati Tirnauiens, ko3onetemet es polgalatomat 

írom keg: kegiel: azt áthatom tuttara, hogy mely embert megh fogtatok 

oombatban, hogy az en fiam Zay ferency ky vatotta teorok o^agban , es 

az ellenfegh keozeol kw kulteo az eu nepeuel es 3ekereuel, kinek neue 3a-

bo Lajjlo, de nam megh volt az cn fiamtól es cn teolem 3abad leuele, azerth 

keg: meg kellet volna hydny, es ha keg: meg fogatta keg: Irth volna le

lteiét nekünk erviftere, es keg: nem kellet volna az 3egcn emberen okne-

kitl femmit rayta Ciclekedny, merth keg: mjndent meg erheteth volna az 
VEGYES R. M. IRATOK. 1,5 

http://talaH.li
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3abad leuelben, mellet en neky attam az eo efetyrol, hog: e\v tyzen keth 

E3tendeiegh volth fogva az poganok keozeot fogú a, es az Iften moft ky 

3abadetotta volth es keg: Igen meg faniargatta, ky magának fem Jo , merth 

Igen el törtek az fogfagnak myatta, azérth keg. kérem bofaffa el bekeuel, 

ne niomorgaffatok 3egcnt, ha tuttunkra atta volna keg. meg Irtain volna, 

es meg Jelentettem vola keg: hog ke : el bocatta volna bekeuel, Iften tar-

fa keg: ez leuel keolt erviftiebeol, 3ient mihal hónak tyzen egiedyk nap-

ian Anno dolin 1555. Barbala 3ent Petery mr m. dini Francisci Zay. 

SUl'TEMBKR 13D1KÁN. 

UGYAN SZENTPÉTERY BORBÁLA, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 

örvistyébdl . 

Eredetije Nagyszombat' levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 183C. Lemásolta 
Makláry Ferenc/.. 

Cxi'mzete, kivid. Ez lewel adaffek az nagy ^ombaty Byronak, es polgarokak, el 
efkutteknek nekem Jo vraymnak. 

Ko3onetemet es 3oIgalatomat írom keg: lm az mulandó napokban myncmó 

fogliot fogtatok volt, melnek neue 3abo laljlo, es keg: el bociatta cwtek 

bekeuel, mjnemo leweleth keg: el veth teolev, melly altaly meg jabadolth 

twrok Orí]agban, azerth kérem keg: hogy keg: fráter Giorgnjnek adnátok, 

es ew énnekem hamar való napon meg kuldy, merth ha [Jegén valahol 

foglia efneyek teorteneth 3erenth az teoreok kezeben, meg is 3abadolafa 

lenne nekye myndeneot az teoreokeok kezet, Lflen tarcia keg: mynden 

Jokal , ez leuel keolt ervyftiebeol 13 die mensis Septembris Anno domi 

1555. Barbala 3entpetery mr* m: flci—Zay. 
• = mater. 
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SZENT MÁRTON NAP UTÁN KEDDEN. 

FENESY JÁNOS, OLÁH MIKLÓS ÉRSEK' HELYTARTÓJA, OMÁNI ANDRÁS, 
LORÁNTFY JÁNOS, KÜRTÖSSY MIKLÓS EGYEZTETÉSE. 

Mohiban. 
Másolata Kassa levéltárában. 1750. szám alatt, illy küürattal: pária obligatoria-

tintii Joannis Lippay et Nicolai Varga super fl. 1100 Urbano Gosztonyi datarum. 

My Fenefv Janofs Olach Miklofnak ky moftan E3tergomy Erfyik wolna 

Ith Genier warmegebe Hell Tharto 3olgaya: Ománi András Loranthffy Ja

nofs, kewrthcwflfi Miklofs Agywk emlékezetre lewelwncknek rendeben, 

hogy mikor az Gyostoni vvrban wram es az CalTay polgárok kewzwl há

rom 3emel, Thwdny illic Li.jpjt i Janofs, Warga Miclos: N. g ö3we 3oIwan 

oz cgienetlenfegrvvl ky nemy : adoffagcrt cw raitok tharthas clTet wolna, 

rs mig thethwck az ffelelethbwl, hogi ez Tharthafnak, fenky nem egyéb 

oka wolna, 3cak az Caffay Biro, ezt meg ertwen az felwl meg mondót 

ka (Tavak hog az biro wolna oka hew kezthewk bekefegnek okairt Hlyen 

cgycncffcgre my altolonk Indiiltatanak , hogi ha ez Jowendw wizkerc3th 

nap wtan walo wofarnapig Garay Mathiailh meg fogyack ez Go3thon w-

ramnak az kafiay Biro oth az warafban ell\vc Thwrwennek allafla' es ffe-

lwle w torwent 3oIgaltafíbn, Thorwen igazat wtan es ez wytezlw Gosto-

nj vrban wram, ez 3enth András napi tartaf dolgairth ez kaífa wramoth 

ne kcrcfhcíTe, es ha ez felwll meg mondoth 3emel magokat Hlyen kvvtcl-

bcn hoztak , hogy wy(Íkere3th Wthan wala wofarnapon Thwrwenth myn-

dent hatra hagywan, benne pathwarth fcmit nem kerefwen akor Tartozzo-

nak ez három kaíTay Polgárok ez wytezlw Go3toni Vrban hog welck wagy 

kezteck, my cgcnthlenfeg wolt ez thartas felwl, mynd az Garay Mathias 

kwteleth es az kaíTayacketh, kit ez Nagyfagos BalaíTy Sigmonthnak athak 

wolna azkor Thartozzek kézbe adny mikor neky, telyes ffizetifíe meg le-
15 * 
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3en, kewlth 3enth Marton nap wtan walo kedden Mohi ncwew warofban 

anno düii 1 . 5 . 5 5 . 

MÁTYÁS APOSTOL FKRlÁlHAN. 

PEREN FERENCZ, KASSA BÍRÁJÁHOZ SZABÓ ANDRÁSHOZ. 
Nagyidai várából, Abanjban. 

Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan és lemásolta Dóbrentei Gábor 1835. 

Circumspecte domine Amice nobis bonoran saluté" ac Amicit nőst <)inerida-

cionem. Az k varofaban vagyon egy fazekas Gergely ky'wel en megh 3er-

zötem vala bog cn nekem valamy kalyhakoth cynalna es elfő fyzetesben 

mégis attam neky, En imar izentem neky es czak napról napra hala3t3'a 

az kályhák megh cynalafat. Azth hallom pcnig hog tübeknekes adós 

ezzenkepen. Azerth kérem the k . mynth baratomoth hog k int3e rea es 

haggya megh neky hog az kalyhakoth cynallya megh en nekem elóser 

merth 3wkfegem volna rea, ön magays azth y3ete hog ez iöwendö keden 

ky iöne, lm azerth akkora be kwldöm az koczyth erthe es kegyelmedes 

Colion neky hog iöiön ky akkoron hozaky az kalyhakot es ne iaryon az 

koczy heaban. Vegeze ith éles el az myweth es annak vthanna egyebek-

nekes ínyelheth . Valere v 3» quam foclicifílme a dno op: maximo e£-

optamus. Datii e^ Caftro nöro Nag Idáéin ferys Matthey apli Anno 1555. 

Francifcus de Peren m,ro. 

155 5. 
SZENT MIKLÓS NAP KLOTT VALÓ SZERDÁN. 

GALANTAI BESENYEY TAMÁS POZSON VMEGYEI SZOLGABIBÓ, LINDER 
SEBESTYÉNNEK NAGYSZOMBAT BIBÁJÁNAK. 

Galantán. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kikereste Dóbrentei Gábor 1830. Lemásolta 

Kaiser József városi hites aljegyző 1837. 
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Czi'mzele, kivid. Ez lewel adafl'ek az ti^telende nemes wramnak Linder febe-ílin-
nek nagfombaty Bírónak nekem bízót wramnak kezeben. 

Kcfcnetemnek wtanna folgalatomat Aianlom te Kegelmed nek mint tÍ3telen-

de wramnak, hegy Sebeftinnek wala walamy terwenie en eletem vvete-

nek wolt kazdag Balaztol hegy ambroz es begy Balaz begy Sebeftin wa

lamy bort maratanak wolt adolTa kazdag Báláznak tizedfel forintal ez 

adoíTagot íizete meg mind hegy Sebeftin, az felet kerefy vala hegy Sebes

tin hegy Balaznen' azt monda hegy febeftin hog mind en meg fizete wol-

na meg az adoffagot kazdag Balafnak hegy Balazne azt monda hog ő aban 

femit nem twd azt monda hegy Sebeftin hog meg bizonitia kazdag Balazal 

hog ő meg íizetet nekie az hegy Balazek refet is meg ata azért te kegel-

medet azon kérem mint wramot hog te kegelmed az mit twd eben a mi

re kerdy ha twga tahat te kegelmed wege be az bizonfagot tele te kegel

med irja meg fele nekink mert Imar azt monga hog egnehanfor wolt od 

ben nem találta hon kazdag Balazt ebei cnekie nag kara ellik hog ha meg 

nem bizonithatia te kegelmed ne mwnkalotafla tele hanem te kegelmed we

ge be kilge ky kegelmed Irwan énekem, Iften tárca meg te te kegelme-

d.et minden jo egcífegel ez lewel kelt Galantan fent Miklofnap elet walo 

ferdan 1555 Befeniey tamás galantay Poson Avarmegey folga Biro te knek 

Aianlom mindenben folgalatomat. 

1 5 5 5. 
DECKMBER 1 5DIKEN. 

GYARMATI BALASSA ZSIGMOND' MENEDÉKE. C. 
Diósgyőr várából, Borsodban. 

Eredetije Kassa városa levéltárában, 1745 szám alatt. Találta és lemásolta ottan 
Döbrentei Gábor 1835. 

My Halállá Sydmont Gyarmati, Agywk emlekozetre ez lewelnek Rendibe hog}' 

az mely Marhat, az Tystelcndo Rayki. . . . az Nyhay Zcchy Petorne Ha-
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gyöt wolt az en felcfegem Athyafyaynak Tunny Illyk Rayky gergnek es az 

Rayki gabriel Zeannj'nak, mely marha wolt az Ty3teletos A33onnvalath 

kezyben Warga myhalncnal ky kaltan lakoznék. azt Az marháik mynden-

eftwl Atta , az felywl megy mondót Varga Myhalne ez wytezlw Rayky Ga

briel kezybe mynden fogat'kozas nekwl, k}?nck Byzzonfagara es menedé

kére Attuk ez my Zewelunket Pechetynkel meg}' ErwfTittetten, JDatü ec caf-

tfo DyofgyA'r Decimo quinto die Decembris Anno 1555. 

135 5. 
NAGYKARÁCSON IKNBPB ELŐTTI PÉNTEKEN. 

Cl. PELSŐCZI BEBEK FERENCZ FELELETE, BUDAI FEBEXCZ ÉS SEGESDI AM
BRUS JÁSZÓl CONVENTIEKHEZ, MIÉRT NEM MEGYÉN AZ I*5 FERDINÁND ÁL

TAL 1556'"" JANUAIUUS 1 •»)««•• ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉSBE, POZSONBA. 
Eredetije a' jászai convent országos levéltárában. Kijcgyzcttc ottan Döbrentei Gá

bor 1835. Lemásolta Zsiiuek Nep. János levéltárnok. Összeolvasta Báró Fischer Norbert 
subprior, conventualis, és Fedák Pál főjegyző, 's kiadta hitelesen többfélével együtt a' 
convent. Bcbek Ferencz' ezen felelete, lígy látszik, a' két conventbeli küldöttnek csak 
első feljegyzése, azután fordították abból latin nyelvre, mellyen hivatalos tudósítmá-
nyukat tevék. Bebek Ferencz, e' nyílt feleletére lön, király és országgyűlése által az 
15")öbeli 24dik törvényezikk szerint: injidelitutis nóta damuatus et publice proserip/us 
György fijával együtt, kinek felelete latinul is csak töredékben van az említett jegy
zéken. L. MAGYAUÁZATOK És JEGYZETEK. 

R e 1 a t i o. 
Az ew felfege parancholattyath es hyvvatallyath Jol erthem, en mynd Adigh 

fi\v felcU hyvven es igazan 3olgaltham, meddyg esmerthem hog ew felfege 

ez 3egen nyomorult or3agoth meg akarya oltalmazny de inafth ymmar la

tom az ew felfege ercwthlcn wolthath es hog ew felfege wtan az ellenfeg az 

hatara synthe benneketh 3writhoth, ew felfege chak Payfnak tharth benne-

keth Az myre fok3or igirthe es fogadoth hythywel ew felfege hog az ellen-

fegwel 3cmyle3erinth meg wyh magyar or3agnak mynden hatharath me 

3abedythya azt ew felfege mynd ez my wtholfo wc3edelineynkyg, ne my-

© 
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elte fem myelhetthe en mynd hazaya es nemzetidnek 3erethej'c meg crth-

A\en azt a' hönnek mynekck meg maradafunk lenne kcthelen azt kellet 

meg kerefnem, inert ne wgy hog ew felfege azt me 3abadythathna cs az ew 

hythynek elegeth thchethne, de meg az maradykath es ha my magyarok 

e3enkben ne wylisewk magonkath ew felfege wthan clwe3unk mert ha ez 

ydeyg es ew felfege ez 3cgen or3agoth meg ne kethelezy wala enne fok 

fogadafaAval hythywel es mynketh ne haborgathoth wolna fegwerywel bo-

dog clethben woltunk wolna, az hatalmas iften vthan az mynd walank es 

moft ymmar feycnk3;nth Budofoban eftenk Azért az myth en chelekethem 

en vg mynd Jámbor es hazaya 3erethe, illyen wtholfo we3edelemkorth vg 

chcleketthem 

1 5 5 6. 
AI'RIMS 13DIKÁN. 

WRAGOtCZ JÁNOS KEMENDI PORKOLÁB, MÁTYÁS DEÁK, KIRÁLY BÁLINT, CII. 
NAGYS. TARNÓCZY ANDRÁS SZOLGÁINAK KÖTELEZVÉNYE. 

Kassán. 
Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan Döbrentei Gábor 's mássnt vétette Krie-

ger Jánossal 1835. 

En AVragoycz János kemendj porkoláb Mathias dyak es kyral balint, ni-

hay Nagfagos Tharnoczy andras 3olgay valink ez Lewelnek rendiben, az 

my wrunk maradót adoffa ytben caífaban vtwen ky kylencz foryntal ky-

lenczwen Nyeg pénzel, kiket ha figmond wram monftra mefter eperiefth 

meg nem adna, az my kegelmes a3onyoktwl Tharnoczy andrasnitwl meg 

keriuk, es capythan wramnak kwn balafnak meg kwlguk, ha penyk 330-

nyok meg nem adnay, magunkath hitynket t}?3teffegunket ketyuk capitan 

wramnak es byro wramnak az ywendw 3ent ywan napjára Idebe kwlgik, 

az my twlaj'donokbol caífaban kelt ez lewcl, aprilifnek tizenhármad nap-
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Van 1556. I§) kyral Balint maim j>ra. Johanes Wragoycz. Mathias lra-

tus nitinu jpria. 

15 5 6. 
PŰNKÖST NAP ELŐTT VAt.Ó VASÁRNAP. 

cm, CSICSERI MIHÁL GYERMEKEINEK OSZTÁLYA. 
Eredefije Kassa levéltárában, 1790 s/.ám alatt. Találta ottan és inássát vetette Krie-

ger Jánossal Dóbrentei Gábor 1835. 
Az vrnak neuebé legén. 

I te : Chicery mihalnak maradót volt négy germeke mikort ez világból 

kV múlót, kettey ferfiu es kettey Iian,]o, az nagiobik fia megy bazafolt 

volt, hogy megy hol attól maradót egv fia, ez harö germek az aflfion fiá

nál egetembe ky elegietettek mind jofjagbol maradót egy íjwlw az harö 

germekre azt oftottak harö rerjre, az harö germek is az eggike megij 

holt, az í]wlw maradót ket re:]re aft az í]crj]w vraim oftottak ket reíjre 

egyk refje vifney martone, az mafik refje jutót barfay jarabueza elftebct 

anionra az vraim igy eíTmert lelek fjerent ez íjerfties kwt pinkwft nap elwt 

való vojjarnap 15 5 6 

I te : az if&íi vett volt egy ftwlwt jpehio andraftol FI 11 §> 50 oftan wt 

napy fjamö az f]wl\vt hattá az ipehio andras fiának tamafnak 

Ez í]er[]iefben voltának illcn íjemclek mint lakatgiarto mate dregler 

jacab markalf gwrgy [}akal tamás ef ropgonj martö. w\\S {pH) (Pl 

15 56. 
SZENT ANNA ASSZONY NAP UTÁN VALÓ CSETEUTEKEN. 

CIV. KÁLLAY PÁLT ÉS KÁLLAY FARKAST, KÁLLAY FERENCZ MINT FIZETÉ KI 
A' NAGYKÁLLAI UDVARHÁZBÓL, KI MOST KALLÓ VÁRA. 

Nagykálióban, Szabolcs vmegye nádudvari járásában. 
En Leokps Kallay pal . . Adom Emlckezettre ez lewel Latwan moftha-

nyaknak Es Jpwendpre waloknak, hogy Ez el mvlth Estendpbcn twdny 
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Illyk ^inkefd nap tavában, Mikoron az en atyamfyaywal Az Nemes lp-

kps kallay ffarkaíTal, es ferenchel kezenfeghes akarathbol es Atyafywy 

3erethetbpl, az mi eleynktwl Es atyanktwl lpkps kallay Janoftwl my 

Reánk sallot es Maradó4, Jo3aghokath Nagh Kallóhoz tartozandokath, ky-

rol Ew felfeghe Itelp Meftere kézben Jarwan Megh 3amlalwan barom Rés

re Intézte wolna, azon My megh cleghpdwen es My arról megh Eggye-

fwlwen, Mynek okaerth ahmy atyanktwl es eleynktvl Reánk jallok Nagy 

Kallay hazwnkat es wdwarwnkat: az my atyankfyanak wgy Minth kyf-

febinknek Igafíagh 3erenth ez Newezetps Ipkps kállai ferenchnek Intezwen 

Négy 3az forinthban bpchwltek wolna, mely háznak bpchywletyben En-

nekpm ez felywl megh Irth kallay ferench, 3az harmynch három forinthal 

tartozoth wolna: Mynek okaerth az felywl megh Irth 3az harminch három 

foryntrol Ighazat akarth Nekpm tennye, Annak okaerth Ez May Napon 

Ez Nemes vitczlp 3emelypk elpth twdny Illyk Nemes Ihety gergy 3abolch 

varmegie Ifpania, Nemes Semnefy Myhal ghelsen lakozandó, 3abolch var-

megic 3olga byraya: Nemes balogh Ljlwan Nagy kallóban lakozandó, Ne

mes pcrkedy Mihal mifken lakozandó, es tekentetes fyrfyw Me3aros ba-

linth kallóban. lakozandó elpth kallay ferenchnek maftan vdwar byraya 

elpth, az felywl megh Irth 3az harminch három foryntrol telycffegel megh 

eleghetpth ke3 pen3wl, es nekpm tellyeífeghel megh fizetpth, Mely Do-

loghnak byzonfaghara attam menedckwl azen lewelemeth címeres peche-

tpmvel Megh erpíTwltcth ez lewel kplth Naghy kallóban 3ent Anna a33on 

na.p wthan walo cheterteken Ezer Ewt 3az Epthwen hath e3tendpben fl[>H| 

Eredetije, Kallay nemzetség levéltárában Pesten, 343 szám alatt. Kikereste Fluck 
Eduárd kir. ügyvivővel Döbrentei Gábor 1837. Lemásolta Fluck János. 

Cst'mzeíe, hiviil. Anno 1556 Kallaj palt es Kallaj Farka{l Kallaj Fcrencz Mintt Fi-
y.ete ki así nagi Kalaj vduar hazbol ki mo{i kalló vara A: 

VEGYES R. M. IRATOK. l g 
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15 57. 
BÁLÁS NAPJÁN. 

SZENTBENEDEKY JÁNOS, EGRY BÁLÁS VÁRNAGYOK, PILISI SZALAY KRI
STÓF , NAGY FERENCZ, KÖRTVÉLYESY MIHÁL, DELY GERGELY, NAGY BÁ

LÁS, SOLYMOSIJÁNOS MINT NAGYS. BÁTHORI GYÖRGY UDVARNOKAI, 
SZOROSZLAY BENEDEKHEZ. 

Csicsva várából, Zemplinben. 
Eredetije Pesten Kúllay nemzetség levéltárában 346 szám alatt. Kikereste Fluck 

Eduárd kir. ügyvivővel Döbrentei Gábor J837. Lemásolta Fluck János. 

Czimsete, kivül. Egregio Dominó Benedicto 3oro$lay, Amico Nobis Charfmo-

Egregie domine et Amice Nobis Cha£me, poft Salutem et nrT Commeií, 

Erthyewk az keg: Lewelet kyben Jr keg: az keg: hytynek megh 3abady 

tafarwl, kyrys keg: Mynketh hogy az mynth my abban Twdnank, megb 

Irnoywk Nagywb, Igaffagnak my voltaerth, a3erth . . . . ezben az myth 

Twdwnk Tahatk az my . . berfegewnk 3erenth Igazan megh ír . \vk . An-

nakokaerth az keg: hytynek megh 3abadwlafaban Ennyth Erthewnk es Tw

dwnk hogy mj ;kor, kallarwl walo megh 3abadwlafod Leoth wala, es hoz

zánk Ide Jeottel wala áznak Eleotthe Egh 3olgayath foktwk wala megh. 

korlath myhalnak az hw3thy porkolábnak, keg:n , e d ' penygh myhelt my 

hozzánk be Jeowe, azontwl azt Nekewnk megh Jelented, hogy Efkewth 

wolnal azra, hogy az kyraly fya partyara Nem 3olgalnal, es kyryl myn

keth , hogy az the hytednek meg 3abadytafaban. Jo Theorekedeo Len

nénk, azerth my az the hyted megh 3abadwlafaban, Egyéb Módot Nem 

Talalak, hanem hogy ez korlath ínyhal 3oIgaya Atal lenne megh, merth 

Az eleotthys Irth vala Immár az kapythan, az Legynth hogy El Bochya-

thanoy w k , de my ojthan wgv írok wygezetre megh az Capvtannak hogy 

l'emmy ky\jpen, Nem, 3abadwl kewleomben meg, az Légy n , hanem ha , 

Ew . N . az my keg:m e s ' vrwnk solgayanak 3oro3lay Benedeknek megh 3a-
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badythanaya hy ty th , es ez Lewelre Ifmegh Irth vala Egh Lewelet, ky-

ben írtba vala, hogy megh 3abad_ytottha, ch\?ak hogy az Legynth Bochyat-

hanoy wk e l , Mely keg: hytynek az ollyan kyppen walo megh jabad . . 

afath Nem seretheok, hanem Ifmegh megh írok Neky Capytannak hogy 

mafkvppcn, walo Leweleth aggyon az keg: hytynek megh 3abadwlafa-

ra, Es az vthan wgy Ira, t^ tabban, Rwla, mely Lewelethmy keg: at-

tvvnk wala, az keg: Igaflaganak megh oltalmazafaerth, Es az Iffyath wgy 

Bochyatok 03than E l , hytcdert azcrth Jo Benedek vram f my kewleom-

ben Eznek nem Twggywk fem Erthetthewk ez dologban, az keg: hy-

thynek megh jabadwlafath, ha 3ynthe/ vgyan megh kellene Efkennewnk 

mynd feyenkynthyf, merth Jol Twdod, hogy azkor Theob few vraynkys 

voltak Itth az Ew . N . hazában, kyk Theorekettek ezben ez keg: hyty

nek megh 3abadwlafa dolgába kyk moilh vrwnkval Ew . N . vadnak ben

tiek, Myndazatal ha , Jo Benedek vram myth ha^nalhacz my welewnk , 

IgaíTagod Melleth ky:3ek vagywnk Segettíreggel Lennewnk, mynd Ew . N . 

es mynd az hol 3cwkflegh Mwtatty'a, Et cum hys Enndj valere OPtan, 

Dátum ex Arcé Chyczwa, In die Blafi Anno 1557. 

Joannes de 3cnth Benedek ac Blafius Egry Ca-jlellani Arcis, e t , Chro-

pherus 3alay de Pyly's fraií Nagh, Mich . . . . keorthwylyefy Gregor dely, 

Bl . . . us Nagh/ et Jöes Solymof . . familiaf, Sp: ac Mj, do: Georgy de 

Bathor, Comit f ac Capitanej f, In CaJlro Chyczwa Eciilen f, 

1557 . 
1NVOCAVIT UTÁN CSŐTÖRTÖKÖN. 

KÁLNÁSY FERENCZ KIR. KAPITÁNY KASSA BÍRÁJÁHOZ. CVI. 
Sáros mvárosábdl. 

Eredetije Kassa levél tarában. Találta ottan és lemásolta Döbrentei Gábor 1835. 
1 6 * 
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Cximzete, kivid. Prudentibus ac Circumspectis dominis Judici ct Juratis Civibus Ci-
vitatis Cassoviens dominis et amici honorand. 

3oIgalatomnak vtanna magam Ayanlafath írom ty kegelmeteknek minth 

byzoth wraymnak es baratymnak lm En yol Ertem az te kegelmetek le-

weleth kyben ír Énnekem te kegelmetek az fegen Nagy Pal Pénze felöl 

hogy w neky walamy atthyafiay wolnanak, Enes Értettem hogy wadnak 

kyketh Ertek hogy oth lesnek kaffan, Azerth kérem ty kcgelmeteketh hogy 

az Penzth adgya az En Emberem kezeben Pala-jly András kezeben, es az 

Nagy Pal atthyafiayth ty kegelmetek yo byzonsag alath boczafla fel az En 

Emberemmel Merth az marhának az dereka 2owa Egeb serfama en nálam 

azth akarom hogy az Pénzes Nálam legén Mywel hogy En volta hadna

gya, nem azerth kywanom hogy Ennek, kellene walamy az w Marhaya-

ban, hané az kyk atthyafiay wadnak legén azoké es az myth baratynak 

hagyoth legén az baratya kegelmetekcth kére hogy te kegelmetek myweli-

je ezth az En barathfagomerth, hogy ty kegyclmetekys Ennek wtanna 

meg ne bantaffek ezwel Valere eafde Cupio datü ee Ojpido Sáros feria 

qninta Po l̂- Invocavith 1 . 5 . 5 . 7 . 

Francifcus kalnafy Capitaneus llegii — Mtth. 

13 5 7. 
MÁJUS 14DIKKX. 

CVH. VAS ISTVÁN KASSAI VÁROSFÉL LEVELE KASSA VÁROSÁHOZ. 

Debreczenbdíl. Városfél = polgár. 
Eredetije Kassa levéltarában. Találta ottan Dóbrentei Gábor 's a' város egyik can-

cellistája által készült másolatot összevetette 1835. 

Prndentes et Circumspecti Domini plurimum observand post salutem, mei, 

ac merü servitiorü paratam Commendationem. Emlékezhetik róla tÍ3telen-

dew vraim. Miképpen Een thi kegiel tek altiafia ees varas tagia légiek. 
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Mert mikoron thi kegtek kewzze een be adam magamat, az varas eggieffé-

get keg tek nekem fel ada, ees jjamlala keg tek nekem felada, ees 'járniala 

kegtek a z tewb attiafyak kewzze. Neuemet az varas kewnyueben be Irat-

uan. Ackoron keg tek rendeket ees parancfolatokat ada ki. Melliek ellen fo-

ha czelekedni fem akarta, fem akarokis, hanem azokat minden Cickelieben 

hysfeggel telliesitette, ees ewriztem. Ackoron az tewb dolgok kewzewth 

kegtek a z király varafnak tewruenieth ees priuilegiu 3erent való jabattza-

gat lg ada elewmbe. Igis ecl keg tek veele. hog 3abad varas volna Casfa 

(vgis vagion mint ez egee3 or5ag tuggia) íjabad volna Jewni. menni, De 

annak Iliién moggia volna hogy acki varas feel lenne, ees az varas rtabat-

thagaual eelni akarna, magát be adnaia keg tek kewzze. ees ha megent el 

menni akarna, buchu veeue menne eel, s magát ki venne keg lek kewz-

zewl. Een tuggia feienkent keg tek varas eggik lewttem. Neuemet be íratta 

keg*ek a z varas kewnyuebe, s meg ez mai napis ugian azon varas feel va-

giok. Mert keg tek kewzzewl magamat ki nem vewttem , fem buchut nem 

vewttem, Az minemew czapail az vr IJien varasul reánk veteth vala, annak 

az eppittefeben fem voltam vtofíb, ez vtannis nem akarok vtosfo lennem, 

Ha penig ez el múlt idewben ke3erittettem ieles 3ewkseges okokért keuefíe 

haazü kyuel lennem, azzal nem veetettem femmit fem kegnek fem senkinek, 

sem az varas feelsegnek, mely ezzel le nem jjalloth, Nam ewrewkfégem, em

berem, marhám, mindenkoron otth volt. Itt alat való létemnek penig few-

képpcn ez keeth oka vagion, Elsew oka az minemew eeletem, kereskedefem 

een nekem vagion az azfok iambor segettsegebewl vagion. kik király ew fel

ségének az mi kegielmes vrunknak iambor hiuei Beczy áros népek, melliek-

tewl meeg minek elewtte ez Idew meg haborodot volna, sommá 3ercnth való 

marhat vewttem fel hitelben, mely vgian somniat te3en. kit az vr I-jlcn ha fel 
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vijen keghez , meg is ielenthetem kegnek- Azoktól az mely marhat fel vewt-

tem hitelben ki ojtottam, mint keg tek iol eerti az aroiTag dolgath ha penig 

een ith alat jcmeliem jerent nem lewttem volna ees appronkent wy mar

hat nem hozogattatta volna, az kith ki ojtottam femmikeppen be nem ve

hettem volna (mint meeg mo^lannis io ree3 kin vagion benne) az iamborok 

peniglen ackiktewl een fel vewttem, az eweket meg kcuantak volna, gondot 

attak volna meeg kegkes ees keg tek mint marhámat, ewrewkfegemet, s meg 

feiemetis keezbe atta volna, sugis kellet volna lenni, mert az tewrneny Igas-

fag senkinek nem keduez, ez peniglen nem keueefben Iar de vgian som-

mat tejen az kyuel oda fel tartozunk, oka ez hog Itt alatt kelleth lennem 

hog oda fewl az iamborok meglehelTen, ees adoflagtol jabadulliak. Maas oka 

ez. az minemew betegfegeth az vr 1-flen reám adót. kit keg tek iol tud, mi-

nemew nehéz ees sulia betegfeg. Az sem engette hog fel mehettem volna. 

Mert Igazat mondok, három hónapi egefTegem czak valamennyrc fem volt, 

mind az olta foguais, hanem 3ewntelen Inkab ágiamba kellet nag fayda-

lomba fekewnnewm. Mint lm moilannis czak az vr IJien kezébe vagiok, 

ha fordítnak megh fordulok, de een erewmel fem kezemet, fem labamath 

vgh az mint kellene, nem mozdíthatom. Bizonfag ebben az fok Iambor kik 

lattiak mint vagiok. Mind azon által, noha emmagam ith volta, lam mar

ha ewrewkfege. felefege. giermekim otlion kegtek kewzcwt vannak, suoltis 

mindenkort nekem embere hazamban, kérem azért keg tek mynt vraiinat. 

keg tck reám ne nehezellien. az Io IJien akarattiabol czak anni kevvnnieb-

fegem lehetne azonnal em magam is haza mennek, s mojlan mennek keg,ie/ 

ha lehetne, de czak az vr I-(len markában vagiok, kérem kérem kegkct mint 

vraimat. Irion keg tek vrunknak ew felfégenek ees turzo ferencz vramnak 

is , mellettem, mert ezt iria ewczem. hogy az keg,ck Irafa nagioth hajnal 
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ew felfegenel vagg ha keg tek embert boczattana ew felfegehez bizony mind 

ewrewke meg 3olgalna kegnek minth vraimnak, bátor az een kewlczege-

men bochatanaia keg t e k , Eerthy, hi3em, keg t e k , arultatas efeth rayta Ire-

gimtewl, s nem barathimtol, méltatlan az mint az een Attiamfya' Iria 

onnét fellierel, Az Ljlenert kérem kegk Iria meg keg tek ew felfegenek, 

bog een keg tek attiafya varas feel ew felfege hyue vagiok ees hog ackinek 

mi kewzi vagion velem, a vag az een Attiamfyaual, keg tek kee3 tewruent 

mindennek felewlé 3olgaltatni, enis kee3 vagiok tewruent állanom min

deneknek , lam kegnek priuilegiom 3erent való jabattzaga vagion varaful, 

ellien keg tek az []abattzaggall, ees oltalmazzon minketis keg tek melyben 

lÚ3em ew fewlfege is meg tart ees megoltalmaz, czak keg tek erie ees Lel-

lie meg ew felfegeth. En ha az vr I^len megkewnniebit haza megiek, fel 

vi3em feiemet kegtek kewziben, ees ha kelletik tulaydon ew felfege 3e-

melie eleiben is , mindennek kee3 vagiok mindenrewl megfelelnem tewr-

uennek állanom , ees mindenbewi magamat ki tÍ3tittanom, ti3teifegemet, 

bitemet, megoltalmaznom, kee3 vagiok Inkab eletemet elve3tenem, hog 

nem mint ti3teíTegemben fogiatkozas efnek, avag hatra állanék tisteflegem 

dolgában, mert semmiben vétkeinek magamat nem tudom feni Ifmerem, 

ha penig találtató méltónak bewntetefre, vg bewntettcffem, mint acki mit 

erdemei, vayha felmehetnek ma-jian keghe/- bizony emmaga 3emeliem íjerent 

3olnek kegtek elewt, czak az Iflen tuggia, ees emmagam eerzem sulyfa-

gat ez en ielenvalo betegfegemnek keg tek kérem, ne hagion, Irion ees bo-

czaíTon embert keg tek kith ewrewke 3olgalliak meg mind az een Attiam

fyaual egietemben kegnek Io vala3t varok keg tewl minth vraymtol, Ijlen 

tarcza megh kegielmeteketh, Dátum Debrechini 14 Die May Anno 1557. 

Stephanus Vas Conciuis Do-vrarum. 
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15 57. 
PÖNKÖST NAP ELŐTTI CSÜTÖRTÖKÖN. 

CVIII. JÓSZÁGBA IKTATÁSRÓL TUDÓSÍTMÁNY, BRIBERI MELYTH FERENCZ É S 
JÁNOS RÉSZÉRE, IZABELLA KIRÁLYNÉ ALÁÍRÁSÁVAL. 

T o r d á n . 

Eredetije pergamenen gróf Sztáray levéltárban. Hasonmássát vetette Krieger Já
nossal Döbrentei Gábor 1835. Öszsze olvasta 's hitelesítette Ujházy Lajos Kassa városa 
hites aljegyzője. 

Lenyomatta legelőszer Kovacsóczy Mihály, 1. Árpádia, Második év: Kassán 1835. 
lap 270—273. 

Nos Ysabella Dei gratia Regina Hungarie Dalmatiae, Croatiae, xc Memóriáé 
commendamus tenoré prefentiü fignifícantes quibus eCpedit vniuerfis, Quod pro parte 
et in perfonis fidelium no-(irorum Egregiorum Francisci et Joannis Melyth de Briber 
exhibite funt nobis et prefentate, vigeíímo die Juny quedam lrae fidelium iirorum no-
bilium Andree Jarmy et Joannis Kydey , duobus figillis obsignate nobis infcripte, In 
quibus fide eorü mediah refcripferunt nobis feriem et modum ^iatutionis feu introdu-
ctionis dictorum Francifci et Joannis Melyt in dominiü infrafcriptorü bonorü, ad lras 
mandati nri íuperinde confectas et eifdem fonantes factae, Supplicantumtj nobis eit hu-
mifr, vt eafdem in formám noftri priuilegy iuriü fuorü -p defenfiöe redigi facere di-
gnaremur, quarum tenor hungarico idiomate confcriptarü fequir hoc modo. 

Az mi kegyelmes feiedelmmknek es a33onywnknak magyaror3agnak 

Dalmáciának, et Horwathorjagnak feiedelmenek adaffek, Superfcriptio 

írarum hec erat , intus verő tenor i-fle e^l , 15 5 7 , pwnko.j].b nap 

elöth való chöthürtökön, ez wj'tezlö mylyth ferencz es János kiralne 

a33onyunk ö felfege parancholattyawal vittenek minketh Jankhoztartozo 

io3agban, hogy beleyktaffwk ö felfege akarattyabol, thwdny yllyk Jank-

ban es Gwgyeben es Hermanjegbcn, ezekben my el mentwnk es beleik

tattuk ez felly wl meg newezeth falukban, az my reg3r 3okas thörweny wnk 

3erenth, határos 3om3ed nemes wramwal kik ez iktatafban iclenbizonfa-

» 
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gwl voltának, Sarialyanbol, az 3olgabiro fodor János, Petry Benedek, 

Albert Ifpan, feldelíy Petber, Zwbor Meniharth, ez öth nemes 3emely 

elötb iktattwk az io3agban Jankrol volth 3el Petber, wardaj Mihály ke-

pebely ember, varday mihal byraya Tbar Mathe Janky, kyral Benedek, 

Gya3y Pal, Albert kowach, Janki efkwttek ezek ielen voltának, az ik-

tafnak hagyatalTaban. Ezen 3emelyekkel az nemes wraimwal mentwnk 

Herman3ckre, es ottis iktattwk, ez felywlmeg yrth vitezleo 3emelieketh, az 

hermaii3cgy io3agban, halgatbo volt ottis wardaj mihal biraia wegy ferencz. 

Gewgyere mentewnk ez nemes 3emeliekkel ottis Iktattwk ez vitézlő 

3emelieketh az io3agban ez felywl megyrth Melyth ferenczet es Janoilh az fa-

lwbeliek voltak balgátok, Bornemy33a Boldifarne a^onyom biraya György 

kowach es karachon Alberth efkwt ember. Conclufio írarum hec erat my 

Jarmy András cs kidey János Jármiak, az my hitwnk 3erenth yrywk hogy 

mi eliartunk ez meg ncwczeth falwkath, es iktattwk ez meg yrth 3eme-

lyeket, ez meg irth határos 3om3ed nemes wraim elöth es polgárok elöth, 

De fo holt fenky ellene né mondóth, es mi o felfege parancholattyabol 

az io3akban hattwk. 
Nos igitur accepta humili fupplicatione pro parte pfatorü francisci et Joannis Melith 

modo quo supra mttl nrae porrecta, et clementer admiffa, prntibua Iris nris priuilegia-
libws prenominatorü Andree Jarmy et Jöis kidey Iras relatorias de verbo ad verbum in-
feri feciinus, atq in huius rei ildein et tefiinioniü, prnles pendentis sigilli nri munimi-
ne roboratas, pfatis francifco et Joanni Melyth, ipíbrumq heredibus et pofteritatibus 
vniuerfis iuriü fuorü ad cautclam dandas duCimus et concedendas, nullo penitus con-
tradictore etiam coram nobis apparente. Dátum Thorde vigefimo quinto die a die eC-
hibitiöis Írarum computando Anno Dni milleümo, quingentefimo, quinquagefimo Septi-
mo, fupra ícripto : — 

Y s a b e l l a <JÖ 

VEGYES R. M. IRATOK. 1 7 
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15 57. 
PÜNKÖST UTÁN PÉNTEKEN. 

I Í Ö V I : T . ) I : M : I T » : K . 
GAZDAG BÁLÁS ÉS TÖRÖK IMRE NAGYSZOMBAT KÖVETEI TUDÓSÍTJÁK 

VÁROSUKAT A' POZSONI ORSZÁG GYŰLÉSRŐL. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Találta ottan Döbrentei Gábor 1836. Lemá

solta Kaiser József ügyvéd 's városi aljegyző 1837. 
Cz/'mzete, kivid. Prudentibus et Circumspectis Judici et Juratis Thyrnavyen domis 

nobis scmii observan. 

Kesenetywnketh ews jolgalatwnkath ayanlywk kegelmeteknek. Tegnapy-

napygh Semmy gywlekezeflek awagh 3ollafok nem wolth az orjagnak fem 

az' jabad warafoknak, hanem tegnap ebed wthan három oran az wrak kyk 

ytth wannak az warmegekbewl ews az 3abad warasokbol wala3toth emberek, 

Erffek wram hadában be gywltenek wolth, melly gywleffre my eff reája er-

kestywnk, ews eleytywl ifogwa wegezetygh az myth joltanak otth woltwnk. 

Elflew ez, az raynerayw keweteketh Re3enbe ' ) ky wltenek wolth eggy-

keth az pyfpekek Rendyre az az eghazy RendreAvl, maflykath az wrak 

Rendrewl, harmady?kath az or3agh Rendrewl, Azok my \vala3tal yartanak 

awagh az mynemyw kenyergefth oth tetthenek az fok 3owal lenne megh, 

de az fommaya rcwydeden ez. Az Auftryabely or3agok, herczegfegek, 

flifíya, Cheh or3agh, Morwa or3agh kyrallyal egetemben, 3ywek 3erynth 

kenyergetthenek ez nyomorodotth Magyar or3agh melletth. Myerth hogh 

hataroff 3om3cdynk, ews hogh napról napra az ellenflygh we3edelemmel 

egetembe hozzayok elkezelegh. 

Az kenyergefth Imperywmban walo kere3tyen flejedelmek fíygelmef-

fen megh halgathwan Swmma 3erynth magokath erre ayanlotthak nywcz 

holnapra adnak nywcz ezer lowon ffegwerefre penzth, ews negwen ezer 

gyalogra, ennek ez py;nznek walamy re3eth hw3arokra ys adnak kyral 

>) Katisbonát ért lemásoló. 

file:///vala3tal
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kezeben. Lc3en erre ez népre nywcz Mwftra Mefter, kyk korofkenth az 

nep kezetth lc3nek, liogh heyaban ez pénz élne kellyen. Azon Impery-

wmbely ffeyedelmektywl lc3nek ez ffyzethew mefterek \vala3twan ffenye-

tek alatth , hogb az pénzben tekozlalT ne lygen. 

Towabba tegnapy napon 3oltwnk az Pofony birowal. Mynemyw 3er-

tartaffok wagyon az Pofony kaptolonnal, de megh tebbeth akarnak róla 

Sollany, cws bewebben elewnkben adny, n};lwabban azt ys megb erth-

wen, ezt ys meg yryok, awagh megh yáenyek kegelmeteknek. 

Wcgczetre, eremeft yobb hj'rth 3 ' r n a nk kegelmeteknek, tegnap ezth 

wetettek 3emywnkbe hogh E3tergamy Terekeketh my tartottwk tarthywk-

ys eleffel, buzawal, zabbal. 

Eztys nyhvan hygge kegelmetek, ez ywe hethffen 3na)'mba mwftral-

nak , tyzenewth 3az lowon walo ffegwerefth. Azokatb be kell hochyat-

nwnk az Warofban, eggb kewcf ydeygh, ezth byzonnyal hygge kegel-

metek, hogh ezth el nem kerywlhettyck, ty kegelmetek gondollyon reája. 

Zaboth az warafboI ky ne bochyaffatok fe papoth fe warafbely embereth. 

Merth az tebb articulos kezetth , ez ys be wagyon j;rvan Imperywmthwl, 

ha my Avghmond yo akarat thai wagywnk az magyarokhoz, ewk ef legé

nek az my nepywnkhez tijjta 3y we l , jerctctthel, ha tetc3yk kegelmetek

nek BalalT Wram belében kyvvlgetck mail. Az mynemyw dologh all 

clewtthewnk, otth kell lenny, ez may napon ew ffelfygenek ezth attak 

eleyben, myerth hogh hadakozailh kewan, adotth epywlcjlh az wegh wa-

ragban, erre illyen wala3th tetthenek az wrak, ews az Warmegyek or-

3agwl elc3er ew ffclfege modoth talallyon ebben, hogy az hadakozó nep 

3y wnnyek megh ember cldewklyeilywl, dwla-(lol fo3tas ews koborla^lwl, 

myndcn gonoffagtwl, ez wthan ew ffelfTegenek wala3th adnak. Az Demyen 
17* 

file:///vala3twan
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Me-fler megh yewtth Tdth orjagbol de meegh nem solhattwnk wele Ba-

torywal fem lehettywnk meegh jembe, mcrth nagh fok dolgok wagyon. 

Az CommiíTioth tegnap ky attak, hogh ebben egyebeth ne thegy wnk, 

be bochyafíbk az lTegwerefTeketh, hy*33ywk ha otth nynch y s , de megh 

ma otth lejen. Eanít val feliciter. Pofony feria fexta po^l Penteco^les, 

Anno 1557. frés vri et qciues Blafius Kazdagh Emericus Thewrek. 

1 5 5 7 . 
JÚLIUS ŐDIKÉN. 

CX. TÖRÖK IMRE, NAGYSZOMRAT' ORSZÁGGYŰLÉSI EGYIK KÖVETE IR KALMÁR 
IMRE NAGYSZOMBATI BÍRÓNAK , POZSONBÓL. 

Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Találta ottan Oöbrentei Gábor 1836. Lemá
solta Kaiser József ügyvéd 's városi aljegyző 1837. 

Czímzete, kivid. Prudenti et Circumspecto Doiíiio Emerico Kalmár Judici Thyrna-
v^en. Doínio et patrono meo Ini femg obfervando. 

Tyjtelendew byro wram, jolgalatom Ayanlafa wthan az tebb dolgaynk ke-

zewtth, menthem wala barachkay Pálhoz, otth wolth kapolnay Myhal De

ák, megh montam neky, hogh az my pynzth wetthenek meltathlan az 

fvvandorffy wramon erre ezth mongya hogh ew megh o^tozotth aponyak-

kal ews az tebb Athyaffyakkal ys erdewel Retekkel, 3anto ffcwldckkel 

wamokkal, egyéb yo3aggal ys , erre reája ffelelt, hogh be megyén kegel-

metekhez, ha az ew hozza tartozó wamos wetthe, hatra adatthya wele, 

NadaíTon, az mi kalodazas efleth fanta Pal batthyan annak ys wegere me

gyén, ha az ew yobbagya myelthe, elegh terwenth tejen ffelewle, ews 

kegelmetekkel nem akar gywlelkezny, j 'nkab yo 3om3edfíagal, ews athya-

flyffagal akar lennj'', az hyth dolgában ys kegelmetekkel megh yg)'eneffed-

ny , ha syntlie ytth hywatalth 3erzenek reája hogh Pofony Captolon hyn-

na, ytth mynd nynchenek. Ammynth en erthem barachkay Palthwl az maf 
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Re3ei wannak hatonnys, 03tan tcrwen fem lejen 3enthmyhal napegh, Az 

or3agh hywatalyth megh 3er3em de ytth nem hywattathathny Pofony Cap-

tolonak merth az mykloíf pap ytth nynchen fem papy fferencz , hanem 

wgyan az e3tergamy Captolonnal kell hywathnwnk ewketh onneth ha-

zwl. Az orjagh az wrokkal megh ygenefywltenek, ma kyralnak wyttek az 

articuloíTokath megh komffyrmalny. Azokból megh erty kegelmetek myth 

wegeztenck. Apony j?anoíTal ys 3oltam. Az ews mynden yowal magath 

ayanty'a, ezth mongyak mynd ketthen nagy hyttel, hogh nem ew akarat-

thyokbol levvtth ez wam wethel, hanem azth mongyak, hogh maft ffogat-

tak walamy dely porkolaboth, az chyelekesyk. Eait valeat felic Pofony 5 

July anno 1557 Servitor humilis vr Emericus Thewrek. 

1557. 
SZENT ANNA 1NNEPE UTÁN KEDDEN. 

KOZMAY PÉTER TEREBESI VÁRFŐ, BARANYAI ISTVÁN UDVARBÍRÓ, MES- CXI. 
SER ANDRÁS PORKOLÁB, SZABÓ IMIJÉHEZ KASSA FŐBIRÁJÁHOZ. 

Terebes várából. Tóke - Terebes, Zemplínben. 
Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan 's a' város egyik cancellisfája által le

vett másolatot összeolvasta Döbrentei Gábor 1835. 
Czt'mzete, kviiil. Ez levél adafiek Szabó Imrének Caflay few Bírónak etc. nekünk 

tifztelt Uronknak s barathonknak. 

Kew3ewnethewnket yrywk kegyelmednek, Mynt Wronknak és Barathonk

nak Jewt wala my hozzánk az thy kegyelmetek Jobagya Wyfalwfy Way-

da György, Hlyen thanwfagok thy kegyelmeteknek, hogy ha ezeket az 

kyk it wadnak fogwa wvfalwfiak Péterrel egyetemben Ewtten wadnak, 

bogy ha el bocfatywk ewket thehat thy kegyelmetek es, mynd János Bí

rót az ew Wcywel és három drabantot, ez ewth 3>emelert, Ewtet bochat 

el kegyelmetek, Azért János byro it vvalo Polgár ky otth wolt fogwa ke. 
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gyelmeteknel meg J ewe , es mas tanufagal bochata el kegyelmetek, hogy 

csak ew magát az ew weywel egyetemben bocsatya el keg: ez foglyokért, 

my' az elebely thanvvfaghoz tartottywk magonkat, moftis az hoz, Azért 

kerywk kegyelmedet, hogy ha thy kegyelmed az my Icvelewnkrc el nem 

bocsátva ewket , thehat bathor csak Salanczra kwlgye Kegyelmed ewket , 

mynden oemelert egy egy íjemelt, myes arra fogadónk, hogy ezeket es oda 

wytetywk rtalancz ala, es bekewel el bocsatywk ewket. Iften tharcha 

meg Kegyelmedet mynden Jawawal Datü ec Caftro Therebes feria tertia 

poft feftum Sanctae annae anno Dili 1557. Petrus Cozmay ^pfectus Stepha-

nus Baranyay .pwifor Andreas Meffer Caftcllanus Caftri Therebes. 

15 5 7. 
KIBASSZON NAl'JÁN. 

ASZALÓ BÍRÁJA, KASSA VÁROSÁÉHOZ. 
Aszalón, Borsod vmegyében. 

Eredetije, Kassa levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1835. Lemásolta Krie-
ger János. Összeolvasta gróf DesseAvfl'y József igazgató 's tiszteleti tag, és Szidor Antal 
praemonstrati rendbeli kir. professzor 1837. 

Czímzete, kivi/l. Prudenti ac Cireumfpecto Providoq. viro , dominó Judici eeleber-
rime civitatis Callouiens. et dominó nobis femper honoran. atq. observan. 

Kő3enetonknek wtanna f]olgalathonkot ironk kegielmcdnek mynt Bizot 

wronknak, Towabba twggia te kegielraed hogy kwltonk wala E mynapi-

ban kegielmedhez a my Emberonket az myattyankfia marha felwl kalmár 

András morha felwl, Azért mywcl hog meg nem egcnefílicttenek terwen 

nelkul Az my3aros menyrhertwes, hanem azt akarja hog tenven légien 

benne, Annakokaert kerwnk kegielmedet mynt ty3tclendö wronkot hog 

keg : wala my gondlTagot ebben ne wegien hog my* moftan fel nem me-

hetonk, mert felette igen í]orgalmathos dolgonk Avagion, a kytol moftan 

Sémiképpen fel nem mehetonk, de ennek wtanna czak kegielmcd terwen 
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napot haggion ke3ek akarónk lenny mindenkeppen az terwenhez. Azért 

meg ys keronk kegielmedet mynt tifjtelendü wronkot, hog kedg. a mor-

haban az my3aros menycrhertnek Semmyt ne aggion addig mygh terwen 

nem Ie3en Benne. Wegezetre az wr iften tarcza meg keg: mynd ti3te-

lündö Byro wronkot, Ez lewel kwlt A3alon kys A3on napian Anno dö 1557. 

Judec de A3alo ceteriq. Affines Eiuf^ Andree kalmár. 

NOVEMBER 28DIKÁN. 

RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSHOZ. cxin 

Szerednyei táborából. 
Eredetije gróf Sztáray levéltárban, Kassán. Kijegyzctte Döbrentei Gábor 1835. Le

másolta Krieger János. Összeolvasta Szidor Antal piaemonstrati rendbeli kir. professzor 
és Ertly János, hites ügyvéd 's nemzetségi levéltárnok. 

Czi'mzete, kiviil. Egregio dominó Joannü Nagy Myhaly" dominó fratri nobis obsdmo. 

Egregie domine fráter Nobis Cbarifsime, Salutem ct omnis bony incrcmcn-

tü. Ertem az te kegielmed panaíjolkodafsat, Banomys ez fele kg t ek között 

walo haborwfsagot, De myert hogy feyedclmwnk wagion, teczik cnneke 

hogy kegielmed az feyedelmet talallya megh, Es törwen rterent j;arion el 

ez dologban, lm en yrok a33oniomnakys hogy bekeffegel légien keg teo1, 

fel teert penigh az hadys, es fjembe lelek EdenHy fcrenczel es Nagy My

haly Sándorral eönekyek ys Rolók ez dologról, Sigmond deák j'mar el ment 

wala, mikor az keg: levele ywta, de nekys yrok, hogy ez fele keg tek 

közt walo haborw íjerzefnek beket hagion. en penigh myndcnben keg: 

attyfia wagiok : Iften tartsa megh kegdet E c caftro nro 3erednye die 28 

novembr 1557. 
Stephanus Dobó De Rw3ka etc. 
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15 5 7. 
DECEMB. 13DIKÁN. 

CXIV. WAS ISTVÁN POZSON VMEGYE ALISPÁNJA, RÉCHEI MÁTÉNAK AZON ME
GYE SZOLGABIRÁJÁNAK. 

Somorján, Pozson megye csalóközi felső járásában. 
Eredetijét Nagyszombat levéltára mutatja. Kijegyzette Dőbrentei Gábor 1836. Le

másolta Kaiser József városi hites jegyző. 

Czimzete, kivid. Egregio dominó Matheo de Rethe Judliu comitatus Posonicn domio 
et amico honoraní. 

Egregie domine et amice honoran Salute ac mej comendatione. Towaba 
o 

nem tudom my oka te k . az 3ekben be nem jwt nem fok Jámbor jwt-

tenek be de te k . vgyan nem akarta, azért kys karacbon nap vtan való 

hetfwn megent 3eek le3en, te k . tartha ahoz inagat. Tovaba az 3omba-

ty Vraym irtak énnekem es kertek bogy valamy terwenyek le3en az gal-

gotzy Tifztarto elewt bogy en te k . oda engednem es bocbatna annak 

okaert kérem te k . hogy mykorö te k . meg talallyak te k . menyen el 

vélek de te k . olykor menyen bogy az 3eek el ne mullyek. Iften tar-

chon mynden Jawawal datü in famaria 13 decembr 1557 iiephanus Was 

vice Comes Cots pofonieií m. ̂ p. 

1557 . 
CXV. KASSA KÜLVÁROSA BÍRÁJINAK SZABOTT ESKÜJE. 

Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan Dőbrentei Gábor 's mássát vetette Krie-
ger Jánossal 1835. 

J u r a m e n t u m J u d i c u m S u b u r b a n o n i m . 

Iften teged vgy fegelyen, az tbe igaz kere3tieni büted, hogij tbe, byu es 

engedelmes akar3 linny ew felfeginek Ferdinandus kiralnak, az mi kegiel-

mes vrunknak, es az ew felfége germekinek. Azon kipen byro vramnak, 

es az ege3 thanachnak, es az ege3 kyrali Avarofnak kaífanak. Az te ti3-
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tedben mindenkor hyuen es igazan el yar3, mind 3egcnnek fmynd bodog-

nak. Ha valamit halla3 az waras elenn akar hon ligen, biro vramnak 

"meg mondod. Az warafnak tytkiat penigh, a kit meg erte3. odaky foha 

l'enkinek meg nem iclente3. Es mynden dolgaidban ez warafnak igafa-

ga 3erint igazan eliarfs Iften téged ygy fegélyen , es az 3entt Euangeliúm. 

15 3 7. 
KASSAI MAGYAR CZÉHEK SZABOTT ESKÜJE. CXVI. 

Eredetije Kassa leve'lta'rában, 19244 szám alatt. Fe lü l , az ugyan ezt mutató levél
re van írva: Juramentum Communitalis, németül; Juramentum Nofary Ciuitatis, né
metül ' ) ; Juramentum Cecharum németül. Ezen itt következő magyar eskü felett á l l : 
Juramentü Cecharum hungarice. Találta ottan 's lemásolá Döbrentei Gábor 1835. 

J u r a m e n t ü c e c h a r u m h u n g a r i c e . 

Iften téged vgy fegielien, az te igaz kere3tieni hwtüd, hogy te hyu es 

engedelmes akar3 lenny. ew. felfégének Ferdinandus Kyralnak, az mi ke-

gielmes vronknak, es az ew felfége gíermekinek. Azon kepén Byro vram

nak, az egej thanachnak es az egef3 kyraly warofnak Kafsanak. Az te 

ty3tedben es hyuatalodban hyuen es igazan el iarf3. Az te mefterfeged-

nek minden czelekedetyben igaz akar3 lenny, mind 3egennek I ni ind bol

dognak. Es az the gonwifelefeduel fenkinek nem arthany. De minden 

igafagúal ez warafnak yaiíat kerefny: Es az Cehének igafagatt mynden-

ben es mindenkor megtarthany. Iften téged vgij fegélyen es az 3ent Euan

geliúm. 
' ) Vol t , haliam, ekkor Kassának magyar jegyzője külön, 's német jegyzője kü

lön. De már e' tájatt, magyar és német bejegyzések ugyan azon jegyzőkönyvben vált
ják fel egymást. 

1 5 5 7 . 
KASSAI POLGÁRSÁGOT NYERTNEK SZABOTT ESKÜJE. C X v i i 

Eredetije Kassa levéltárában, illy czím alatt: Juramentum noui Ciuis quando Jus 
Ciuile asscquitur. Találta ottan Döbrentei Gábor 's lemásoltatta Krieger Jánossal, 1835. 

VEGYES R. M. IRATOK. 1 8 
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J u r a m e n t u m n o u i C i u i s q u a n d o J u s C i u i l e a f f e q u i t u r . 

Iften tiged vgy fegclien, az te kercstieni hwtöd, hogy az felfeges Ferdinan-

dus kyralnak az giermekinek. Byro vradnak az tanaczbely vraimnak, az 

ege3 warafnak törwcnéth es igazfagat mindenkor meg tarta3. Titok dol-

goth fenkinek oda ky meg nem ielcnte3. Walamit hallás ez vvaras ellen, biro 

vramnak es az tanaczbelyi vraimnak meg mondod. 

Az warafnak priuilegioma & es igafaga ellen foha femmit nem chele-

ke3el. Iften téged vgy fegelien. 
Jegyzés. Látszik e' tájatt Kassán a' magyar lakosság' nagyon megszaporodása, 's 

a' jegyzőkönyvek mutatják mennyire magyarosodott meg a* németség is ottan, melly 
kü/.ül azonban a' magyarul még jól nem tudott, németül tette le illyen hitét. 

153 8. 
BENEDEK ELŐTT , HÉTFŐN. 

CXVIII. GOMBOS PÁL, MISKOLCZ BÍRÁJA, S A' TÖBBI ESKÜTTEK, KASSÁHOZ. 
Miskolczról. 

Eredetije, Kassa levéltárában. Kijegyzette ott 1835. Döbrentei Gábor. Lemásolta 
Krieger János 1837. Összeolvasta e' másolatot gróf Dessewffy József igazgató 's tisztel, 
tag, és Szidor Antal akadémiai professzor a' praemonstrati rendbűi. 

Czímzete, kivid. Egregys ac dominis Judici Caflouienf et fenatui Doíüis Et amicis 
nobis honoran, 

Keojeoneteonknek vtanna magonk ajanlafat Irywk mynt my Ty3telendeő 

byzot vrainknak, Jeot vala my hozank ez deres ferencz EperyeíTy, Valami 

Valafnak hyt 3erent meghalgatafara, Azért ez my keozteonk lakozandó 

Ember ez 3abo Tamás ezt válla hyt 3erent, hgo ez 3ent Lwkacz napban 

Mohiban, ez ez deres ferencz Vy*3en vot hatan ket veg Po3tot, eggyk bor-

gis volt es az mafik Leompeos az 3abo Imre fatraban, es halottá azt hog 

<'Z deres ferentz kéry volt hogy myvel 3ent Marton napiara az arat 

meg adna, da ew is meg válla hog nem twgga my wolt az arw chak hog 

halottá 3abo Imre kegyg azt monga volt hog nem fogad ollyan fogadaft 
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hog kyt meg nem alhat, hanem hog 3ent erfebet a33ony napjára mynden 

ketfeg nelkewl meg fyzet, es hog nem Jwtot egében hogy han forint 

volt, az arw, chak hog latam hog kezet ewtenek. Iften tarcha meg k e t , 

Dátum es Myfkolcz feria 2 Ante feftum Benedicti Anno 1558. 

Paulus Gombos Jude^ Ceteriq: Jurati o,jpidi Myfkolcz. 

15 3 8. 
PÜNKÖST ELŐTT SZOMBATON. 

ZOLTAY ISTVÁN EGERVÁRA KAPITÁNYA, ZAY FERENCZHEZ. 
Egerben. 

Eredetije: gróf Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz 1837. 
Czi'mzele, kívül. Magco tfno Fraiíco Z a y , Sujnno Capitaneo Na^adiftarü, Cesare 

mattis Consiliario et dho iFii fem[> obferdimo. (P . H.) 

3olgalatomat írom te ke: — magam felöl azt írhatom ke : hogy egeífegbe 

wagyok, az minemew marhaya ke: Döbrey Löryníjel wolt , azt en ky wal-

totam, azt monda, hogy az kupa harmyní] négy forintara wolt, annakel 

k e : haat fory'ntawal wolt k e : adós, en négy wagy öt hadnagyai mentem 

wala hortza, de azok elöt azt monda, hogy annál töb morhaya ke : e\v ná

la nem wolt, azt en ke : Zay petetül meg kj?ltem, egy cheset, négy da

rab ezewftüt, énnekem tobet annel nem adót, azért tewlem •$. 40. wet, 

az myt ke : Sarkandy pal en somal meg mond, azt ke: meg hygge, mert 

pal wramal en azt wegeztem; hogy ha Ide le3en wta az ke : hazatwl, az 

en gazdám a[}]ont Ide hozza, inert oka ez, hogy Ide fok ellenfegeink va

gyon , mynd Török, m)?nd Magyar raytwnk vagyon, az Tata dolgát is 

Tvgya ke.- mynd wagvon, meg az labwnkat serenchere wyí]í}wk ky az ka

pón, ke : aggyon az en gazdám a33onnak az vthoz mynden Jo Tanachyot, 

ke : irna Ide my felelcwnk my gondolat wagyon , mert my rólunk Ide el 

feletkeztek, mj'ert hogv Pifpek wrain is ky ment közwllewnk, ke : Ide 
18* 
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mynekwnk Jo tanachiot; kérem Jakufyt wramal, k e : anyámat, húgomat 

ne hagya, mert hogy kevés atyafyay, jolgay, kyt en is ke : meg jolgalok 

örökké, Zay petertul kyltem k e : egy berbencze wyzat, tyzen három 3y-

vvolt halat, egy 3ywolt Tokot; ha Zay Kata ala akar az en gazdám aí]-

íjonnal Jevny, ke : az vtul meg ne tarchya, mert, akar ke: akar en ná

lam legén, vgyan my atyankfya, k e : megh bochafla, hogy en k e : fem-

myt nem Irhatok, mert az ember igen 3ewkin megen innét oda, hirt , 

myndent meg ert ke: pal wramtul, Iften tarchya meg k e : mynd aMonyo-

mal angyomal, es az k e : germekywel egetembe, datü agrie, fabbato ante 

feftü pentecoftes anno Dili 1558. Stephanus Zoltay, arcis Agrien Capitane-

us . m^p. ke: kylge meg énnekem az hangár nelet, az vafat is , kyt ke : 

meg Solgalok. — 

KERESZTELŐ SZ. JÁNOS SZÜLETETE ELŐTT LEGKÖZELEBBI KEDDEN. 

HOMONNAI DRUGETH FERENCZ UNGI FŐISPÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ 
JÁNOSHOZ UNG' ALISPÁNÁHOZ. 

Gerénybdl, Ung vmegye szerednyei járásában. 
Eredetije gróf Sztáray levéltárban Kassán. Kijegyzette Döbrentei Gábor. Lemásol

ta Krieger János 1836. Összeolvasta Szidor Antal praemonstrati rendbeli kir. professzor 
és Ertly János hites ügyvéd 's levéltárnok. 

Czimzete, kivid. Egregio dominó Joanni Pongratz de Nagymyhal etc. Amico nobis 
honoraíi. 

Egregie domine Amice nob honorand poft Salntem noftri Commendationem. 

meg érthettem az k . leweleth, kyben kegielmed kwnyeregh Énnekem hogy 

meg 3abadytanam En k . az Ifpanfagtlvwl en thywlem femyke^pen nem 

leheth, mynth hog lattya kegielmed wrwnknak Ew felfegenek, 3orgalma-

tos dolgath, es ez fwldnek we3edelmes woltath. Az warmegye ellen en 

femyke^pen kegielmedeth meg nem 3abadithatom ez (ifpanfagnak ty*3thy-



\ 

1 5 5 8. 141 

thywl , merth az warmegye \vala3tya az ifpanth, nem akarom hog Ennek 

wthanais wg" agyának en welem okoíh, hog En nem akartham azth az 

ifpanth a kyth Ewk walajtottak fogyatkozás lewen en welem adnának 3a-

moth, Azerth io wram es io Barathom wyfel gondoth reája. Inthem ke-

gielmedeth hog ez holnapy napon az warmegye wegezefe 3ewrynth Be jewy 

az warmegye wraym kwzybe es az ifpansagra meg efkywgyel, merth 

kegielmed ezben Byzonyos légien hog ezben En egiebeth nem tehethewk 

hog a myth az warmegye el wegezewth, az En ty*3tem 3ewrynth abban 

Énnekem el kel Járnom. Es a mynemyw terheth az warmegye k. wethewth 

meg we3em kegielmeden, Iften tarcha meg k . mynden Jawawal. Ex 

Geren feria tertia procima ante feftü natiuittis Beati Joannis Bapt Anno 

dny 1 .558 franciscus drwgeth de homona Comes Comittus de Wngh. —-

ír thowaba k . Énnekem, hogy el hanthak wolna az hanaynay hydat ke. 

gielmed lellye meg az warmegyeth róla, walamyth az warmegye énnekem 

elewmbe aad, az k . igaffagaba m5;ndenben akarom kegielmed oltalmaznom. 

15 3 8. 
SZENT PÉTER SZENT PÁL NAPJÁN. 

REBNER PÉTER KASSAI KÖVET TUDÓSÍTÁSÁBÓL KASSÁHOZ, MUTATVA- CXX! 
NYÍL, TÖREDÉK. 

Bécsből. 
Eredetije egészen, Kassa levéltárában. Leirattá ennek néhány sorát Kiieger János

sal Dóbrentei Gábor 1835. 
Czi'mzele, kiviil. Prudentibtis ac Circnmfpect dominis judici juratiíq ciuünis Ciuita-

tis Caíchouiensi dominis mi giatiofsifsiniys 1558. 

Post fahité et feruiciorum meorüm commendationé iiii plumü honoratifi-

my Istennek akaratthiabul io egifsigbe vagiok de mindennek általa the . k . 

sok3or irtam kikben en nem vagiok kettsigos hogy the . k . né juttottak 

volna azonn es Thudalkozö hogy the . k . femmy Izeniftt sem jraft ne kwl-

file:///vala3tya
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dy kikben en etc. etc. — Datü vienne feria 4 pettri ett paiíli 1558. pe-

ter rebner . k . jolgaia. Towaba azth fem engette hogy emberek előtt • k . 

Czigenitette, mégis aztth kith emberekel meg bizonioytom kiknek fem hí

re fé Tanacha né voltt Rutthsagal hantth Szolgalhvomott kikel meg bi-

zoniottom . k . előtt hogy ha haza jutok the . k . vagy megy tarchion fog

ságba mig haza megiek vagy az hogy Reám meg bizonioczia hogy hirdef-

se vagyok ha ne bizonietthia az bizony hogy Tiftefsigomott meg keref-

fő . k . elotth w rajttá the . k . vagiö Bizodalmö ha . k . 3enuedi Bizö en 

neké nagy kj'fsepfige azertt the . k . kowette mind vrajmott igafagomban 

mellette légiek 'stb. 

Noha hirdetto vagiok azirtth hiso az istentto kowette hogy valaszö io 

lefsé 'stb. 

Drafkoiíich vram ninthé itt Bechbe, pofonba vagiö fol giwtth voltt, 

femmitt ne mulatott, odűar hoz femm mentt de mindé oraba variűk 

Isté tarchiö meg . k . 

Péter rebner . k . jolgaia Bechbol sent pcter jentt pal napian 1558. 

13 3 8. 
B. I.ŐRINCZ VÉRTANÚ INNEPE ELŐTT HÉTFŐN. 

cxxtl. PETŐWINAI PEKRY ANNA LOSONCZI ISTVÁN TEMESI GRÓF ÖZVEGYÉNEK 
LEVELE, SZABÓ IMRE KASSAI BÍRÓHOZ. 

Szaláncz várából, Abanjban. 
Eredetije Kassa levéltárában. Lemásolta Döbrentei Gábor 1835. 
Czímzete, kiviil. Prudenti ac Circuiiifpcto dominó Emerico Zabo, Judici Ciuiü Caf-

fonieh cet. dho et Vicino nobis honoran. 

Prudens, Ac Circumfpecte diíe et Vicine nobis honoran Premifía Saltite, 

ez napokban Bochattam vala valamy Embprpmeth oda kaffara Syndpl vpn-

ny. Myérth hogy valamy myweth kezdettem Ith jalancz varában. Ertpm 
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hogy the . k . meg tyltottha az Syndpl my weífpketh hogy Senkynek eghy 

Syndölth Se Aggyonak k . hyre nekwl, Azerth kerpm . k . hogy . k . Adaf-

fon nekpm hath ezpr Syndplth Pezpmpn , hogy ha sekeremeth oda k};l-

denem erptthe Ne Járna heyaban, Ifmeg ha valamybe thy. k . kelletten-

dpm. thy k . En is myndpn Jo jomsedfaggal le3pk erptte, Rliquum eft 

vram dö felir vale et optanms E c Caftro líro Salantz feria fecunda an fe-

ftum Bti Lauren Mtris Anno 15 5 8. 

Anna Pekry de Petteo Wyna, Spectabilis et Mg 

qda diíi Stephni de Loffontz Comit Temelfien Récta etc. 

1BB8. 
NAGY nOLDOG ASSZONY NAP UTÁN, AVAGY SZENT ISTVÁN KIRÁL NAP ELŐTT KEDDEN. 

SZABÓ MIHÁL VALLJA MAGÁTT ADÓSNAK 420 FORINTTAL. cxxm. 
Kassán. 

Eredetije Kassának illy czimü jegyzőkönyvében: Protocolluin, Mandata Regum, et 
Missiles privatorum in paribus de 1559—1560. 

En ky wagyok fzabo mihal kafsaj, wallom ez levvelnek fzeriben en ma

gamat adofnak lenni az en ty*3telendeó es byzott vramnak fzabo ferencnek 

négy fzáz es huj foryntwal, mellyet eó kegyelme énnekem az en kere-

femre kóltfim adott mell -f 420 fogadok cn eó . k . ez Jwwendeó hwf-

vvetra ifmeg kefz pénzel megfyzetni, kynek nagyob byzonfágára es erö-

fágére attam ezen twlaidon es fzokot petfétem alat walo lewelet, mell 

lewel költ kafsán nagy Boldog afzon nap vtan, awag, fzent Iftwan ky-

ral' nap előtt walo kedden ezer eótfzaz eótwennjolc. ejtendedben. Ez fo-

mabol attam megh -f 70 §) — az lowatt attam \vy3a neky. 

file:///vy3a


144 1 5 5 8. 

1558. 
AUGUSTUS 28D1KÁN. 

cxxiv. SZÉKEL ANTAL ESEDEZETE l'» FERDINÁND KIRÁLYHOZ HOGY AZON PÉNZT 
MELLYET HADNAGYSÁGA ALJÁNAK MAGÁÉBÓL FIZETETT, NEKI TÉRÍTSE 

MEG. 
Barkó vára alatti táborbői. 

Eredetije a' nemzeti múzeumban, Ittebei Kis Antal említett ajándékozatai között. 
Lemásolta Frankenburg Adolf 1836. Összeolvasta Döbrentei Gábor. 

Czímzele, kivül. Sacratifsime Romanorum Caefareae Maie-fiati ferdinando Dei gfá 
Regit} Hungurie Rohemie, Dalmatie Croatie etc. Doíno etc. Douio mihi semper Clementifsimo. 

Sacratiffima Caefarea maicftas, domine domine Clementilfime Serui-
tiorum meorum perpetuam humilimamq exhibitionem. 

Felfegednek Errwl akarek könyörglienyern, mynth kegyelmes feiyedel-

memnek, Ez el mwlt napokba mykoron az fölfeged hadának, az penftt ala 

hofttak wolth, akkoron En fölfegednel woltaiq Az mynemw Emberth pe-

nyglen en kepémben ith hattair) wala, az en hadnagfagom alatt walok ke-

jec az te fölfeged ftolgay közec, Azth az te fölfeged kepe, Telekefy wram, 

az te fölfeged ftolgalattyaba' köwefd wara ala kwlte wolt, mely köwefd 

te fölfeged ellen wagyon, Akkoron az en kepembely Emberem, hon nem 

létében, chyak [Jaz lóra attanak az en hadnagfagom allyanak pcnftt, kyt 

te fölfeged megh érthet kegyelmes wram, az fölfeged commilfariuflatwl, 

hog en az mwftran es mynd az te fölfeged cgyebwt walo fjolgalattyaba', 

pari es hatwan nyolcz lowal woltam , az mellyeknek penftt nem attanak 

wolt az 68 loAvagnak, azok el akartának menny, de en az en magamé

ból , kyt maftwl tettem fieryt, abból fyzettcm megh nekyk, es lg ma

radottam megh wket Azért fölfegednek könyörgök, alazatoffan mynt 

fölfeges wramnak, hog te fölfeged az en könyörgefemet halgatna meg kc-

gyelmeffen, te fölfeged paranchyollyon, hog mykoron az te fölfeged hadá

nak ala hozzak az peníjt es az fyzetefth, adnayak megh. Te fölfegednek 

ezennys könyörgök alazatoffan mynt kegyelmes wramnak, kyröl te fölse-
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gednek ez elöttys könyörgottemwala, hog az mel' három ho penpt, az 

tawaly e3tendüben az te fölfeged hadának attanak wala, Ennekeírj penygh 

es az kyk en uelem woltanak, Szalay ferenchnek es Horwat Györgnek 

nem adanak, te fölfeged ebbölys halgatna megh az en alázatos könyörgef-

met, te fölfeged ebbölys balgatna megh az en kőnyörgéfmet, te fölfeged 

parancb):olj bog aggyak megh aztys merth az fölfeged [Jolgay közöt en fem 

Erölköttem alabwalowl [}olgalnorr| te fölfegednek mynt Kegyelmes wram-

nak, Fölfegedtwl erre Kegyelmes walaí]t warok, Az hatalmas Lfien te föl-

fegedet Tarchya megh myndcn jó fjerencfj'ekkel, es tegye gyözödelmeffe 

mynden ellenfegyn. Ex Ca-jlris Sacratimae mattf Yrac fub Ca^lra barkó, 

28 Augajly Anno 1558. 

Eiufö- wra c facratime mattf perpetuus et humilimus Seruitor 
Anthonius []ekel, 

SEPTEMHER 23DIKÁN. 

PAKSY JÁNOS LEVELE, SŰVÉHEZ ZAY FEBENCZHEZ. CXXV-
Komárombői. 

Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz 1836. 
Czt'mzete, kiviii. Magnifico döno francyco Zay de Chemer, Consiliaf, ac Suppremo 

Capitaneo v na^adi^ar S. Rom. Casare maü Comaromien, ac domrío et affini observan-
thimo. 

Magnifice Domine et affinis, mibi honorandime, salute et servitior meor 

commeií. Immár the nagsagodnak ez Leveleth meg Irtham wala, Iftwan 

wram oth fen Pechben wolt, az mynemw dolgay woltanak w neky, kyt 

tbc nagsagod Jol erth, azokath mynd el vcgeí]the. az mwstra felöl egye-

beth nem Irhatok, hanem Ifthwan wromoth, ala kwltek onanth fellyöl, 

az mondottak neky, hog myhelen pénzt hozzanak, mentei hamareb leheth 

megh kwhtyk. Ez en dolgom felöl ezth Irható" the nagsagodnak, hogy 
VEQTKS R. M. IRATOK. \Q 
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wagyon Immaran teob három honapyanal, hogy emberem otfen bechben 

wolth az keolchyek wgyan el keolth, de semmy Jo weget dolgomban nem 

erheteth, thovaba Chajar w felséget mongya, hog az el mwlth 3ombathon 

mentei el es ez may napra montak neky, hog meg j ö , wram magcam do 

valer exopto Datü Comaromy 23 Septéber 1558. Joannes Pa^y. 

13 58. 
SZENT MIHÁLY NAPJÁN. 

CXXVI. LÉVAI HADNAGYOK ÉS A' KÖSSÉG, NAGYVÁTI ISTVÁNHOZ ÉS CSIRKE 
ISTVÁNHOZ. 

Léváról, Barsban. 
Eredetije a* nemzeti múzeumban a' Kis Antal ajándékoztta kéziratok között. Le

másoltatta 's összeolvasta Döbrentei Gábor 1837. 
Cxtmzefe, kivid. Az Vitézlő es Nemes Nagywaty Estwannak es Chyrke EstwaDnak 

Nekwnk £erelmes atyankfyaynak adassék. 

Vitézlő vraym es 3eretö atyankfyay. Jol tuggyatok mely nagy 3eghensegbe 

vagonk hogy meg költseghet fem adhatank hogy innét fel bochatank. Ty 

my nekwnk femmyt nem Izenetek fem iratok, ha w felfeghenel erteteke 

valamy veghet, az mynemw fogyatkozas)'nkert fel bochattwnk w felseghe-

hez, awagy myben allyon az ty dolgotok. Hogy el menetek tizen öt dra-

bant vala, ez may nap feyenkent élőnkbe iüwenek es bwlchvvt wewenek, my 

fem tarthattywk ennél tovább. Azért ty tegyetek tudomant mynd w magának 

Cha3arnak \v felseghenek mynd hadakozó tanachanak, hogy ha valamy tör-

tenyk ez varafon my ne legyönk oka, mert mynd gyalogok mynd Iovvagok 

vágyónk. lm mostan 3ent Antalt el rablottak es az Selmechy hwtakbol-

ys mynd el vitték az népet, my nem merwnk mozdulny, mert nem tug-

gwk myre megywnk, l'elwnk chalardfagtwl hogy nynch kynek hadny az 

varául. Towabba az Basa lewelet 3ellyel hordozzak az falwkon, kybe azt 

páranchollya, hogy Lewatwl fogwa az eghej Garam mellyeke élest hor-
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gyón az táborba drcghely ala. my nem tuggyok sandekal , reánk akare iw-

ny , awagy rabolny akar, vagy Ságot es Gyarmatot cynaltatny. Azért ezen 

ighen törekeggyetek, hogy w felségbe fyketsegre ne wegye az my könyör-

geswnket. Hanem az 3az Nemet gyalog puskást, k\\lgye ala myndyarast, 

es az ötwen magyart fogattafsa W felseghe. Mert ba Lewa el ve3, by-

zony az my kewes wagyon Magyar o^agba, mynd Banyastwl eggywt el 

ve3. de mynden3er tudomant tegyetek, hogy my oka ne légy w n k , mert 

kewesen vágyónk, es fwzctetlcnek vágyónk, 'S ighen el nyomorottwnk. 

Ezennj's könyöröghetek hogy w felseghe aggyon parancholatot Bars 

es Hont Varmegyékre, es ky waltkeppcn az 3ent Benedeky Papok io3agay 

newezetbe legyen. Mert az Nemes vraym nem tartanának ellent benne an-

nyra mynt az papok, magán wkes Lewa arnykaba nywgo3nak. Lattá 

az Mwstra mesterys mynenrv ro33as az Palánk, es az hely ighen nagy. 

Ha penyg latnatok hogy fem Cba3ar w felfeghe, fem az tanach nem gon

dolna az ty törekedestekwel, tehát keryetck azon w felségét hogy aggyon 

3abadsagot hogy mehefswnk my magwnk és adhasswk w felseghenek eley-

be az my fog)'atkozaswnkot. Isten tarchon meg bennetek. Lewarwi 3ent 

Myhaly napyan 1558. Az ty Atyatokfyay. Leway Hadnagyok es az kösseg. 

1 5 5 8 . 
SEPTEMBER 30IHKÁN. 

VEER MIKLÓS, SÁROSPATAKI FŐBÍRÓ, KASSÁHOZ. cxxvn. 
Sárospatakról. 

Eredetije Kassa levéltarában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1835. Lemásolta Krieger 
János 1837. Összeolvasta gróf Dessewff'y József gazgató 's tiszteleti t ag , és Szidor An
tal , kir. professzor. 

Szolgalatunkat irjuk kcgclmeteknek mint nekwnk bizodalmas Yrainknak 

Kewanunk az Vrijlentöl kegnek minden iokath megadatni Towabba ióve 
1 9 * 
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mi eleonkben az kegielmetek Vároffúban lakozó Papi János, ideze my 

élőnkben az my Varoíunkba lakozó Barany Ulyejl Nemes embert, ky* twta 

íjerent ezt vala. Tudö úgymond azt, hogj az Péter Deák borait meg 

vóuc Negyué Negyué forinté, mely borokra ón maga is társ lón, es min-

giarth atanak egymafnak kótes leűelet. Az kétes lewelet penigh attak 

egymáfnak ez wegre, hogy az borokat otta el adgyak es az arán marhá

kat vegyenek ottan 's azt az marhat ky hozűa ojta arra az marharais társ 

legyen ostan. Ijlcn algya es tarcza meg Tw kegyelmeteket fejenkent. 

Datü 30 7bris Patachini, Sáros Pataky feo biro Veer Miklof kgteknek 

(Jolga. 

188 8. 
OCTOBER 3D1KÁN. 

CXXVIII. TELEKESY IMRE, KASSA BÍRÁJÁHOZ. 
Eredetije, Kassa levéltárában 2011 számmal, a' levelezőtek között. Kivette 's le

másolta Döbrentei Gábor 1835. 
Czimxete, kivül. Prudenti et Honesto Viro Judici Cittis Caflbviensis duó et Amico 

nobis honorand. 

Prudens et honejliffime dne Amice nobis honoran salut et ím commená 

lm egy Gyermeket kwthem Kegyel Kérem . k . hogy . k . Tetefle az fogh 

Házban talallya megh k . mykor en oda ffel megyek de az Gyermeket Ky 

ne BochafTak az fogh Hazbol Had sanjarogyon merth en Nekem rokonom 

had tanullyon walamyth Ra Kel f ^ en megh fyzethem the Neked Cum 

His ean§) flr wale optamus ec caJlris 3 die octobris Anno dni 1558. 

Emericus Thelekefy m^p. 

DECEMBER 2DIKAN. 

CXXIX. ESZÉNYI CHIAPY EUFROSINA NÁSZRUHÁJA, ZINY ISTVÁNHOZ MENTEKOR. 
Eszényben, Szabolcs vmegye kisvárdi járásában. 
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Eredetijét gróf Zichy levéltar mutatja Palotán. Lemásolta ottan DöbrenteiGáb. 1836. 
Laistrom super parafernalium Euphrofinae Chiapy de Éjen Coníbrte: do: Stepha-

ni Ziny. 

Egi veres karmaim Atlacz Suba, hachoka módra neftel belleth. Egi 

venechey Tafota hachoka, Arani synnel tyndpklp fekete barfonnial bánt , 

Egi zpld venechey Tafota 3oknia o I a 3 m ó d r a fekete barfonnial hant 

Egi veres baitot Stannet Suba, róka mallal belleth Eley galera neft, 

Egi 3edcries baitot Stannet kpntps, Egi Zpld mohara joknia fekete 

barfonial hant, Egi Ruhának való kamoka, Veres m o f t a n k ö l t ka-

moka, Egi ruhának való zpldel tyndpklp v e n e c h e y tafota fekete bar-

foni Egi t w r é t b e n , Feier venechey Tafota mas t w r e t b e n Egi 

Aranias fpkptp kinek Az homlok Eley gipngiel Egi font Arani fona

lat Ket nehezek flogoth, Egi veg olaj wa3noth, Harmadfel veg 

d i k r a h a y a t h , Egi Gipngeps fedél Arani jelw, Ege Syma Ara-

neú fedél, Egj mcrp párta kp Aranias Es kpues, mas párta kp Há

rom Arani givrw Égikbe veres kp , mafekban tprkes, Három gallos 

giolcz Abro3 Három gallos giolcz kezkenp Három Trupay giolcz 

Abn>3 Három Trupay giolcz kezkenp Három gallos giolcz lepedp 

Három Trupay giolcz lepedp Egi Paplan, Egi Epreg lábas rákot 

3ekren Egi nagi láda Rakoth Egi kpffeb láda Rakoth, Egi ke-

chen rákot ladates, 
In Anno 1 . 5 . 5 . 8 . In Éjen . 2 • die decemb. Kivül van: Ez az de

rek laistrom Az myt Ziny Istuanneval Adtunk. 

1 5 5 8. 
DECEMBER 31niKÉ.V 

PELSŐCZI BEBEK GYÖRGY GÖMÖRI ÖRÖKÖS FŐISPÁN, CS. KIR. Ő FELSÉGE CXXX. 
KAPITÁNYA, KASSA BÍRÁJÁHOZ. 

Szendrtfi táborából. 
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Eredetije, Kassa levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1835. Lemásolta Krie-
ger János 1837. Összeolvasta gróf Dessewffy József igazgató 's tiszteleti tag, és Szidor 
Antal kir. professzor. 

Cz/'mzete, kivid. Nobily viro Judicy Ciuitatis Calfouienf. Dominó Amicoq. Nobis 
honorah (Reddit. funt Sexta die January An. 1559.) 

Keojonetwnknek es magunknak Aianlafanak vtanna f Panajolkodek En 

nekem Ez my Kere3tvvry Jobagiunk varga gergely hogy myvvel adót wol-

na Peczy gafparnak kégtek közt lakozó Embernek öt bort hat hyan saaz 

forintért, Az fyzetefnek napia Ez elmúlt, 3ent Jakab napia wolt mely 

napra az my Jobagiunk fel ment hozza de az my Jobbagiunkat meg nem 

elegytette, Azért kérem keg: mynt barátomat hogy keg: Ez my Joba-

giunkat elegyteffe meg. Az Peczy gafparral, byzony hogy az my Jobba-

giunk Ennek elötteys kert mynket hogy meg Engegyiwk neky hogy az w 

adofíagaerth KaíTay Embert Tarczon , de my Ez Ideig az kegtek baratfa-

ga Nezwen Semmikepen nem Engettwk, de Immár moftan lewelet attunk 

neky, hogy ha keg: meg nem elegytety hat mindenütt tarczon az w adof-

fagaert, Iften tarcza meg keg: E c Caftro noftro 3endrö In vigília Anni 

1559 Georgius Bebek de Pelfwcz Comes Perpetuus gemerieiís ac Capita-

neus S. Rom. Cefaree Regié inattis f 

JANUARIUS ISŐJKN. 

TELEKESY IMRE, KASSÁHOZ. 
Tarkányi táborból. 

Eredetije Kassa levéltárában, 2144 számmal a' levelezetek között. Lemásolta Döb
rentei Gábor 1835. 

Czi'mzete, kivül. Honejliífimis Ac prudentibus Dominis Judicib et Jurát Ceterisq 
Ciuib CiuiFtis Kaffa, et dominis et amicis nobis honorah. 

Hone^liííimi Ac Prudentes dnj et Amicj nobis Honorail Salute et Amicit 

no^li: megh Ertetthem az kegh leweleth a mj'* wgh wagyon azth en 
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sem Thagadom merth wohatok mynd Tharatkothokkal algywtokkal poro-

thokkal de ha keg. az eth 3az pwfkail akkor megh aggyá wala mykor 

en kerera wala Addigh hittem volna az iilenth hogy ellenfegthwl megh 

menthunk volna reghen Thowabba Kalnafy ferenchel: k . azth Nem we-

gezthe hogy az 3az Gyalogoth wgy haggya k . oth Hanem Ha keth 3az 

Nemetheth Ad. k . Ith penygh 3aznal Theob Nynthen Hallom penigh hogy 

akkoronys az Theob warafoknakys k . Gono3 peldath Adoth merth azok-

ys Chak keg: Nezthek de en meghys keg: wgyan azonth kewanom Az 

myth Pwfpek wram Sydmonth deák es Pcjly ferenth wram kewannyak 

hy*3em penigh iilenth hogy ma^l kaflath atthwl Nem kellene felthenwnk 

Hanem ha walamy Arwlo wolna Benne In Reliquo d v. valere optamus 

dat ec ca^ris In Tharkan positis, 1 die January Anno 15 59. 

Emericus Thelekefy f 

Thowabba az porth es egyebeth kg. w felfegetwl megh warja merth 

iv felfeghc k . keg);elmes wra f 

15 5 9. 
MARCELI.US PÁPA NAPJA UTÁN HÉTFŐN. 

KASSA ÉS ALAGHY JÁNOS KÖZÖTTI PERBEN FORRÓ 'S GARADNA IRÁNT, 
KARÁCSONDY ÉS BOZINKAI ÜGYVÉDEK MAGYARUL FELELKEZNEK; PERÉ-

NYI GÁBOR FŐISPÁN LATINUL HOZ I L É L E T E T . 
Eredetije, a' jászói convent országos levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 

1835. Hasonmássát vette Zsimek Nep. János, ottani levéltárnok. Összeolvasta B. Fischer 
Norbert subprior, conventualis, és kiadta hitelesen a' convent. 

Actio ct Adininistratio Juris facta est inter Ereginm = Alaghy et prudentes Circum-
spectosquo Cives Cassovienses * Magnifico Dominó Gábrielé Perény Comite Perpetuo 
Cettus = feria secunda post Marcelli Papae 1559. 

Pro Joanne Alaghy Karachondy, pro Civibus Bozinkay: 

karachondy, az ky leweleket ez elét walo 3eken be adót wala efmet be ky-

wanya: azoknak az derekat az az az fentencziat az ícator hiwaf vtan. Bozyn-
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kay, Ertem azEw kewanfagat the u: meg érti kyt kellyen oltalmazny echibet 

has íceptor ad Joanné alaghy, karachondy azt mongya hogy ez éretlen ez 

okon hogy fine Pceffu wagyon es hogy ne az Byro pechety wagyon 

rayta. Deliberatü ejl hogy wekey 3abadon Pcuralhat alaghy mellet ez okon 

hogy mykoron wekeyt az térwenbel fel keltettek akor fenky ne Phibealt, 

de 9Íencialtak azért libere aftalhat. 

Bozynkay Pteilat hogh alaghy erőtlennek mongya az Ew felfege pa-

rancholatyat ky Ennen magának 30I. karachondy ez okon éretlen hogy az 

pechet né Jndex ordinariufe fe né magyar or3ugy hané Cheh orsagy pechet 

maf az ha adiudicata wolna amyre dirigala hat az meiiereknek kezek Iraf-

fa wolna rayta fewkepen nageefpan Vrame, harmad az hog fem citaciobe-

ly né Jwt fem apellacioba el nem wyttek hog. ot terwen lehetet Wolna 

benne azért az 3abadffag ellen wagyon. Bozynkay, azt mögya hog eres az 

parancholat mert q-jUl hogy az Ew k . athyafiya tennen maga es Janof 

Vra kepébe Ew fel s az pana3boly byroyol fogta es engedet neky kyt az 

mafyk parancholatboly nylwaba meg ertthe k: towaba «)jlal hogh Byroya 

fogta Ew felfeget Ew fel: or3ag byraywal egyetembe meg láttatta es vg. 

találta hogy Jo IgaíTagal vannak benne az kaffayak es ez mellet parancho-

la minden kapitánynak es az few efpannak Eew n : hog meg oltalmazak 

ez Jo3agba, azért en ereinek mödö az Parancholatot 0 ha my Julfat Pten-

dalya kereife tewrwé foty'aflawal mint * né állok el az Ew fel: parancho-

lat)'a melléi mert deliberatio ezt találta Ew ni hogy az parancholatoknak 

myndé a my woltanak Bekefeget hagy, de az actionak az derekat myndé 

íceifufavval be agyak az kaffayak es onnét meg teczyk kyt kellyen oltalmaz

ny az Jogágba Bozynkay azt mongya hogy mojl my ez dologhoz né mehe

tek mert az or3ag terwenye né mutatya mert en velem Pceffuffba vagyon 
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annak Ideyen fua ferie ele adom. karachondy myf walywk bog. .̂ pceffuf-

ba vagyon velük mert az revocatio .pcur az terwennek egyk termifa es 

ma allot Pcatora által az tcwrwenbe azért mi in pmo reviföis teriöis azt 

kywatwk ho£ be agya az adiudicatat es az télies PcefluJl mellyiknek >»ti-

nenciaiabol meg ertywk az eleby Pcatorwknak wetbket melj'et az mojlany 

Pcator hywafwknak mellété meg akarwk reformalny azért mo^lys azon 

Pceffu^l kywanywk elé adny az deliberacio 3erint. 

Bozynkay éhez nincb moilan jom hanéaz nagfagod deliberacioara hagywk 

Deliberacio azt találta Ew n : moilys hogy ele agya myndé •Pcefíufat 

ez dolognak mert Ew n : meg né erthety annálky 1 kyt kellyen oltalmazny 

az Jogágba mert mynd az ket fel hyta Ew n : ez dolognak meg lataffara: 

Bozynkay deliberacio iterum ezt találta Ew n : hogy az novü Judici-

omak né adhatya maflát mert azt az peres letette, cü onere <,fueto: azért 

ha né akaryak Pducalny az adiudicatat tehaí maf deliberatiot talál Ew n: 

mert Imar haromjor Intettek az be adafra azért ha be né akarva adny 

tehát az or3ag térwenye 3erent deliberaciot mond benne. Bozynkay lm 

ertywk hogy mortificalta az nouü Judiciöt cü onere folito azért en femyt 

or3ag terwenyenek folyaflawal is né tartozó felelny mert Ew n : thy kel 

egyetébe fine novo Judicio egy terwenre ma^l né tehet ez okaert né tar

tozó Pcefluffbmot ele adnö terwent warok benne mert terwét tet Ew n : 

benne karachondy ahol az felely hogy az novü Judiciü inortificalt, n é , 

hané chak dcponaltewk cum oné ijfueto, aholy penig azt mögya hog abfq 

novo Judicio eg terwenre ma^l né tehetnék arroly az mongywk hog 3aba-

don felelhetwk az pcator meg hywafla mellet, amyt megys feleltewnk mely 

Pcator megh hywas nekys piacúit megys fcleltwk mellette Eewys meg fe

lelte Pducaltys. 
VLGVES R. M. IRATOK. 2 0 
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Bozynkay elejer -Pcatort hyt azután deponálta az novü Judmot azért az 

mödö hogy né felelhet fine nouo Judo. 
Deliberatio ex unanimi consensu Dominorum Judicum in discussione cause inter Ju-

annem Alaghy et Cives Cassovien. existen. pronnnciata Quod Magnif. d. Gábriel Perény 
cum praedictis Dominis Nobilibus in praedicta causa Judicib. talem invenit niodum, ita 
deliberavit et conclusit, ut usque ad informationem a Regia Matté expectanda et ac-
cipienda do: Rebeles milites Suae Majestatis regiae ex possessionibus Forró, et Garad-
na educat, et dicte Possessiones üant sub sequestro apud manus communes Domini Yicc 
Comitis per qiie usus percipianf et integre reserventur ei partiam reddende cui vei Re
gia Majestas vei íinalis decisio adjudicabit, praesertim auteni ista deliberatio ideo tali-
ter pronunciata est , quod quoniam secunduin totain seriem, et cause illius processum, 
Sententia pronunciari non potuit, propter avertenda mala ne plus subsequatur periculi 
arma sünt educenda, utraij pars super tali deliberatione exstitit contenta. Quoninm 
utraque pars vocasset Dominum Perény ad cognitionem istius causae unanimiter ita con-
clusum est. Quod super tali deliberatione omnes Domini nobiles Judices recordarentur 
per optime, et ita fateri párati sünt semper coram sua Matté et ceteris oinnibus. 

15 5 9. 
JAM Altll S 26D1KÁN. 

TELEKESY IMRE FŐKAPITÁNY, KASSÁHOZ. 

Kisvárdához közel Ajak melletti kir. táborból, Szabolcs vmegyében. 
Eredetije Kassa levéltarában, 2146. szám alatt , a' levelezetek között. Lemásolta 

Döbrentei Gábor 1835. 

Cz/mzete, kiviil. Pruden Ac CircuinTpect Domis Judici Juratifq Ciuitat. et totae 
Vniveifitti Giviü Civitis CaíTouiens. Doiíi Amic. honorad. 

Prudeií ac Circumspecti Doiiii Amici nobis honoran PoA Salü et no^lre 

amititie Commen Thoaba ezth Irhathom thy knek, hogy en az Ijlennek 

3enth akarattyabol Az kyral ew felfege hadawal az Thy3ara althal Jötthem, 

es kyswardath az ellenfegthöl megh 3abadytotta. Deh mykeppen en az el-

lenfegnek eleffeth elö3er el fogtha wala Azonképpen Moilhan Az ellensegh 

ys el fogtha az my eleíTönketh wgy Annyra hogy foha az éles az ew fel

fege hadának Hlyen 3ywk né wolth, Az mennyew Mo^lhan wagyon. Azerth 

kyral ew felfege kepeben paranchyolok en thy knek hogy ha feyctheketh 



1 5 5 9. 155 

Jo3agothokat 3erethythek es Bekeffeges megh Maradásokat kewannyathok, 

Thehat Ezennel Ezennel az Wronk evv felfege hadának elcjlh, kenyercth, 

hwjlh, abrakoth, Serth es mynden fele eleffegeth pynzre Tharkanyba 

kylgyethek ha ezth Mywclytek ebből megh yfmerem hogy ew felfege hy-

wey watthok ha pedyglé Ezt né Mywelytek, Wronknak ew felfegenek 

B033W allo haragyath reyathok waryathok. Deh Meegh ys ew felfege Ne-

wewel en azth paranchyolö, hogy egyebet Benne ne thegyethek, Datü In 

Caftris Regys prope arcé kyswarda. Ad Ayak pofit 26 die Január 1559. 

Emericus Thelekeffy Capitaneus Supmns. 

15 5 9. 
BZ. MÁTYÁS NAP UTÁN SZOMBATON. 

BÁRDY ILONA, KARANCSY GÁBOR MEGHAGYOTT FELESÉGE LEVELÉT CXXXIV. 
ADJA DERÉKMEiXEDÉKÜL. 

Erszényben, Szabolcs vmegye Kisvárdi járásában. 
Eredetijét gróf Zichyek levéltara mutatja Palotán. Lemásolta Döbrentei Gábor 1836. 

En Bardy Ilona Ajoni, matheycznay Az nehay karanchy Gábrielnek meg-

hagiot felefege Adom Emlékezetére es Tudafara mindeneknek kiknek Tud-

ny Illik, hogi en Adom ez en leuelemet d e r e k m e n e d e k w l Chiapy 

ferencz Vramnak, hogy Az minemw marhám es h o l u a l o m Énnekem Ew 

nála wolt Énnekem mindeneket meg küldőt kallay farkafne A3oniomtűl es 

gipke boldifar Vramtűl mindi fogiatkozas es kar n a l k w l , Azért Jpuen-

dpbenes fenki ewtet ezért ne kerefhefle, fe kereffe, mert Az mint felewl-

es Irta Énnekem minden h o l u a l o m a t marhámat Epén meg Atta mindé 

fogiatkozas n a l k w l kallay farkafne A3oniom Által, es gipke boldifar Vram 

Által, Azért meghis ez feliwl meg Irt Chiapy ferencz Vramnak, ez leue-

let derek menedekwl Adom, meli menedék lcuelet Erpfetetté es E p e t e t -
20* 
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t e meg pechetemel. Ez leuel kplt édenben 3ent Matias nap vtan való. 

3ombaton Ezer Ept 3az Epttíen kelencz E3tendpben. /íT 

15 5 9. 
HÚSVÉT UTÁN SZERDÁN. 

CXXXV. FAGYEL PÉTER, MÓRÉ GÁSPÁR, SZŐLŐSY MÁRTON KIRÁLYI RÍZTOSOK 
BIZONYÍTVÁNYA, HOGY UGRAY JÁNOS NEM HITLEN A' FELSÉGHEZ. 

Gyulán, Békésben. 
Eredetije gróf Zichyék levéltarában. Lemásolta Döbrentei Gábor 1836. 

My fagyéi Péter More gafpar es 3ewleofy Marthon keraly ew felfege ko-

myfarywfy megh ertettwk ez Nemes Wgray János keoneorgefet kybe my-

nekwnk keonoreogh hogh mywel az ew Jojagat h y t l e n n e w e n el 

kertbe wolna Berzencheny Iftwan, mywel wgray János az mas Parthon 

waradon warkwtz Thamas jolgaj'a wolna, My megh Ertettwk yambor Ne

mes jemelyek atal, kyk gywlan Az ew felfege warofaba lakoznak, hogy 

thwgyak hogh wgray reghthewl fogwa horwat ferencz íjolgaj'a wolna Ith 

gywlan , annak okaerth méltatlan kerté el az wgray János Jojagath ber-

zentzeny yftvvan, merth nem az mas Parton lakoth hanem yth az ew fel

fege warofaba gywlan, az ew felfege kapytannyaual horwath ferenczuel 

kyth meg byzonytoth, annak okaerth atwk my az my pechetes lewehvn-

keth byzonfagwl az az Nemes wgray yanos melleth ez lewel keotb Gyw

lan hwfwet wthan walo feredan Anno diíi 15 5 9. 

15 59. 
Al'KII.IS 2DIKÁN. 

CXXXVI. SZELESTEY BERNÁLTNÉ RUZSINT ASSZONY ÉS SZALAY BENEDEKNÉ 
ADVIGA ASSZONY 'S HOZZÁTARTOZÓIK MENEDÉKE. 

Szelestőn, Vas vinegye szombathelyi járásában. 
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Eredetije Urai Újfaluban Vas vmegyében Alsó Szeleslei Szelcstei Sándor táblabiró-
nál a' Szelestei nemzetség levéltarában. Találta Döbrentei Gábor 1837 , 's vivén magá
val Bécsbe, lemásolta ottan Jászay Pál 1837. 

Anno domini 1559 2 die Mcnsis április In 3elefthe. 

Az Megy Irth Napon thwdny Illik április hónak Mafodyk Napyan, Egy fel-

jeol 3eleftbcj Bernalthnc a33onyom melleth az E\v kcg: fyaywal Egiethem-

be ferencz cs georgh wramal Masffeleol adwyga a33onyom Es 3alay Bene

dek wram ffeleol, A33onyommal adwyga ajjonnal Felefegewel Egethembe 

germekynek Bodyfarnak Es gasparnak therheth félj wewen, Es Kathalin 

a33onnyak az Ew keg: gcrmekeinek kezekbe adaffawal, az wraym által 

thettenek Illen wegezefth, thwdnya Illyk Nemay mathe wram által, cha-

ky Iftwan Avram által, Es Kamony Ferencz wram által, zambo Iftwan 

wram által wefprym warmege Vice ifpannya által, Es Hernath Iftwan 

wram által, geredey Es chako Matthyas wram által, kezeth Be adwan 

adw}r'ga a33onyom, es Rwíynth assoniom ferencz wram Es georgh wram 

3eleftheyk Mind az ketth félj kezeth Be adwan thettenek Iliién wegezefth 

hogy az Jewendew kys a33on harmadnapyan az Minemw fommaba 3az fo

rintba El wegezthek azt akkor thellieflegel Megh fyzetbyk waswaratb 

Mind Egy félj Mind Mas félj Egy Mafnak mencdeketh adnak minden akar 

melj Newel Newcztbeflek peor pattwar le 3allyon Es femmywe legén Az 

Melj félj penyglen Ezt megy Nem allanaya az keresetben Maragion. 

(P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) 

Stephanus Hernath Ego Fraii Kamony Stepbanus Zambo Matbias Czako 
manu ppa Mami propria inanu pp r i a manu ppria 

Martint) lrat9 
de thaap. ni. p. 
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1 3 5 9. 
ÁPRILIS 22l) lKKX. 

CXXXVir. HÚSZAIN SZOLNOKI BÉG KÖRLEVELE. ASSIGNATIÓJA FORSPONTRA. 

Szolnokban. 

Eredetije gróf Zichyék levéltárában. Lemásolta Döbrentei Gábor 1836. 

En kj vágok hu[]ain bek fiolnokj ezt adom tudatokra hog chapj krljlof-

nak egy rabját tartottak volth Itt tolnákban melj melj raboth íme fel í]a-

baditottam, es ez en lewelem Mutató be Jaro Polgároktól ifmeg vijla kül-

tem Azerth hágom es Parancholom hog mind falun aíTon az hol 

[}wkfeg tartja az rab ala kochit aggatok es az melj faluban akar varafon 

Meghallanak az be Jaro byrak melle erzeketh aggatok hogy az raboth eriz-

zek merth ha el jala jtjatok ez raboth tehath az fakehath raytatok we-

ÍJjk meg Juhiakból 22 a p r : 1 5 59 . Jegyz. A' pontozott hely, szakadt. 

1 5 5 9 . 
MÁJUS 13DIKEN. 

CSOLTAY PÁL REGÉCZI TISZTTARTÓ, A' GARADNAI BÍRÓHOZ. 

Regécz várábdl, Abauj' gönczi járásában. 

Eredetije Kassa levéltárában. Lemásoltatta Krieger Jánossal Döbrentei Gábor 1835. 

Paulus Choltay Prouisor . f. Judici in Garadna Salutem et omne bonum . 

Hagyom en te neked byro hogy ot myndiara^l 3antas hatwan kewbewlre 

walo Wgarath, egyebet ebbe femmy keppen ne mywelly. Vale. Dátum e^ 

arcé Rcgecz. 1 3 . May Anno domini. 1 5 5 9 . 

CXXXVIII 

1559. 
MÁJUS 13DIKKN. 

CXXXIX. CSOLTAY PÁL REGÉCZI TISZTTARTÓ A* FORRAI BÍRÓHOZ. 

Regécz várábdl. 

Eredetije Kassa levéltárában. Lemásoltatta Krieger Jánossal Döbrentei Gábor 1835. 
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Paulus Choltay Prouifor f Judici in Forró. Salutö et öne bonü. Ha

gyom en te neked byro hog ot myndyrajl 3antas hatwan kewbewlre wa-

lo Wgarat, Wram samara, egyebet ebbe fcmmy keppen ne mywelly. Va-

Ie. Dátum ec arcé Regetz 13 . May Ann doni in i . 15 5 9 . 

1559. 
MÁJUS 16D1KÁN. 

CSOLTAY PÁL REGÉCZI TISZTTARTÓ, A" FORRAI BÍRÓHOZ. CXL. 

Vilmányból, Abaúj' gönczi járásában. 
Eredetije Kassa levéltárában az egyvelgesek között. Lemásoltatta Krieger Jánossal 

Döbrentei Gábor 1835. 

Paulus Chyoltay f Judici de forró, Salutem, hagyom en te neked hogy 

Ez lewel latwan ezennel ho33am yeöy Ide Wylmanban, Be3edem wagyon 

weled, Towabba had megh keufTegnek hogy Ezennel az wgarlasth el kez-

gyek, es 3anchyonak hatwan keübeolnek walo feöldeth, Ebben Egyebeth 

ne tégy, Ez lewel keölth Wylmanban, 16 May Anno 15 5 9 . 

155 9. 
JÚLIUS 12DIKÉN. 

HEVESI BORNEMISSZA GYULAI VÁRNAGY ÉS KAPITÁNY, KASSÁHOZ. C X L Í 

Gyula várából, Békésben. 
Eredetije Kassa levéltárában 2150 szám a la t t , a' levelezetek között. Lemásolta 

Döbrentei Gábor 1835. 
Czímzete, kivid. Prudentibus ac Circumspectis dominis Mgro Ciuium Judici et Ju-

ratis ciuibus Ciuitatis Caflbuiens ac dominis et amicis obsuanm"-

Prudentes et Circumfpecti domini et obffuanmi Salutem et íeruity mei 

commeií. kérem kegyelmeteket mynth wrwnknak ew felfegenek kwlchos 

warafaban lakozó hyweyth, ertem judoin azt nylwan , hogy oth az k e 

gyelmetek warafa bewes thara3k es 3akalos Golyobyfal, ky nekwl en ygen 

3ykes wagyok merth ez wy Bafa ew mel fewes hozzam akarattya my le-
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gyen fenky nem twgya, kyth en ew felfegenckys hyrre attham, es ew 

felfege. ayanlottha magát hogy az warath alfele Goty'obyfokal hamar walo 

napon mcglatogattija, de myg azt el hozzak hogy kyldcne kegyelmetek 

ez formákhoz kepeiih kyth en keg. kyltcm, hwj wagy hw3onharom ez-

reth en fogadok Ifmeg ezen lewelem gereben hogy wagy azt akyt ew 

felfege k)'ld awagy az arrat akarya keg: ke3 wagyok meg adnö Erre 

, wgyan Igen keré keg: annalkwl ne hagyon keg: Ijlen tharchya meg keg: 

dátum ex Arcé Gywla. 12. July Anno 1559. 

Benedictus Bornemy*33a de hewes 
pfectus et Capitanens Gywleií. 

AUGL'STUS 30DIKÁN. 

CXLII. EGER VÁROSA BÍRÁJA 'S ESKÜTT POLGÁRAI, KASSÁHOZ. 

Egerbál. 

Eredetije Kassa levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1835. Lemásolta Krte-
ger János 1S37. Összeolvasta gróf Dessewfty József és Szidor Antal. 

Czimzete, kivid. Egregiis et prudentibus viris domis Judici et Juratis Ceterisq Ci-
uibus ciuitatis Caffouienfis domis nobis femper honoranlt pr. 

Egregiis domis nobis honorand, Salutem ac feruiciorüq. noftrorü commen-

dationé, ez my Atyánk ffyanak gergel koowachnak az mynemw tórwcnye 

wagon es le3en ty keg: ellen, az hw tanoynak walalfokot hyt 3erent be 

wotuk es kegnek \t\xa. az my warofonknak ellő peechety állat kwltwk ky-

bül ty keg: mynden IgaíTagat meg erthety. Towaba ty keget ker}'wk myntl 

byzot wraynkat, hogy ha lehetfeges az hw torwenyet foka az wag hoo-

3W ödöre ne halasak, de mynd az által az 'mynt az my torwennek folaf-

fa muttatya wg legyen, es Igaflagaban ez my Atyankffyanak keg: legén 

oltalma kyrt my ty keg: ke3ek Ie[Jwnk myndenkor 3olgaInunk, wr iften 

file:///t/xa
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tarcha meg ty keg: mynden Jowal. Dátum Agrie die 30 Augufti Anno 

domini 1559. Judec et Jurati Ceteriq Ciuittis Agriens. — 

1559. 
SZ. MÁRTON NAP ELŐTT VALÓ KEDDEN. 

K O V K T . I K M : \ T É § . 

VENDÉGHY BENEDEK ÉS BOZINKAY MÁTÉ KASSA KÜLDÖTTEI, TUDÓSÍT- CXLIII 
JÁK VÁROSUKAT. 

Pozsonból. 
Eredetije Kassa levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1835. Lemásolta Krie-

ger János 1S37. Összeolvasta gróf Dessewffy József, igazgató 's tiszteleti tag, és Szi-
dor Antal akad. professzor. 

Cztmzete, kivül. Ti^telendeo wraimnak caffay bírónak es efkutteknek adaffek ez 
levél. 

Kofoneteonk es 3olgalattonk aialaffa wtan, minket az wriftcn beghefegvel 

hozót ide, keke t is kyvannwk egeflégben lenny iftennek engedelmebol, ty 

kenek , azt irhattwk, hogy az torweny igen folgaltatyk, es az wraim igen 

fentteciafak egy maft per non venienciaba kyk reia nem erkezttek ieoni ty 

keket meg edyg fenky nem foleyttatta, myf ty ke t e k kepeben ma foleyt-

tattonk az perelTeket, de az hiwattalokat amynt efmeriwk kelene ha iob 

módon volna nemelyk kywaltkepen az varmegie efpania es folgabirak 

es cfkwtty ellen, mert fe azok newe fe az ty ke t e k newe nem neweztte-

tik meg az hiwattalban, pale, petére, mint annak kelene lenny, eehez 

kepeft mondgiwk, hogy az twrocy varmegye elpanya is biray ellen vagyon 

moftan it illien per, es azt ys femynek erttiwk lenny, azért ha t y , ke t e k 

mely altiatok fiat fel kwldytek adgiattok valamy információt erről ty mint 

eltetek ezelot es az hivattalba igy vagion irva pro prwdenttybuf et circum-

fpectis iudice ivratysq ciwibus civittf caffovienf, contra egregios et nobi-

les vicecomiié et iudlium comittus abawywarien, chac igy vagion meg ir-
VEGVES II. H. IRATOK. 2 1 
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wa kyrol immár az mefterekis sollottok nekonis róla, hogy nichen meg 

kereflelve fe az actorok fe az in caufain attractuíTok, moftan ty kenek , 

töbet nem irhattonk, mert az torven meg ma kezdettek el folgalttatny , 

ez ideyg chac 3oleyttottak, iften tarcha io egeflegben ty keke t , mind fe-

ienkent, ez lewel keült Pofonba fent Marton napelot való keden 15 5 9 

Vendegy benedek es bozinkay Mate. 

15 6 0. 
SZENT MARGIT ASSZON NAP ELŐTT HÉTFŐN. 

VINNAI BÍRÓ ÉS ESKÜTTEK BIZONYÍTVÁNYA, ÁRVÁK ÖRÖKÉRŐL. 
Vinnán, Ung szobránczi járásában. 

Eredetije Kassa levéltárában, ebben: Protocollum, Mandata Regnra et Missiles pri
vátomul in paribus 1559—1560. Találta Döbrentei Gábor 1835 's lemásoltatta Krieger 
Jánossal. 

Poft reditü Vienna die prima Augufti Anno 1 5 6 0 En ky wagyok Vyn-

nay Byro lachys Georg, Mynd az ew efkwttywel egetembcn tudny Illyk 

Kozma Matyas luchash dyak 3amida Pal , Gerda lucliach, dcmum András 

oombat Péter Wanryk Adam Mátok Tamás Myko Iftwan Waife András Fo

dor Georg ofwalt Antaly, Mynd ezekely egetemben ezek Mynd efkwttek--

My Adgywk Myndeneknek Tuttara az kynek Illyk hogy wolt ez három 

arwanaky az oro3kay hegyen kettő az 3ole Simon Wargane Sophyanak es 

az Malyk Nenne Érjen Jarto Myhalne Ilonái az harmadyk Borbála E^en 

Jartone es annalkul wagyon It ket attyafiw. Azért ezek az attyafyak ké

rettek az eorökeot orojkan ky Nekyk eoftul marat attyaktul es anoktul 

azért ot orojkan láttak az polgárok teorwent es ezeknek az anvaknak 

hattak wolt hyteot az 3ölőert orojkan tyzenharmad magawaly hogy meg 

efkugyéneky, azért az felöly meg mondót arwak es attyafyak ezt az teor

went Nem Igazlottak ot orojkan es wettek Ide élőnkben Wynnara mert 
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Ide J w az teorwcn azért azt my Wyonnan meg láttuk es hat tano walot-

ta ezt hogy fenkye nem az eörök hanem az arwake azért az ky elte ha-

talmafoly elte az eöröket es hatalmaiul tartotta azyrt my ezt az teörwent 

meg láttuk lelkünk 3erint es az arwaknak Itelluk az $ölöt azért ez az 

törwen my raytunk meg nem aly hanem my tulünk mygen elfő ferfuzo 

hogy aky nem igazollya hogy fogyanak egy felys Mafykys Nemes Wray-

mot es laflak meg az plébános hazánál ytt Wynnan azért az mas fel ezt 

nem igazlotta wolt hanem wette wolt nemes Wraymra azért az arwak 

arraj's re Juttek es aztys wartak de Rea nem Jwt az mas fel es nekünk 

Tudomant töttek azer az eorök oweky fenky ezt eboly ky nem wehety 

hanem ha ky hatalmafuly. Ez lewel kelt Wynnan 3ent Margyt A[]on Napy 

eleot walo hetfen Anno dni 15 6 0 . 

15 6 0. 
1. SEPTEMBEIt 8DIKÁN, 
2. DECEMBER 27DIK'ÉN. 

MEZEO FERENCZ VALLJA MAGÁT ADÓSSÁ LEWIN MARBNAK BÉCSBEN CXLV. 
LAKOZÓNAK. 

Bécsben. 
Eredetije a' posoni káptalan országos levéltárában. Lemásolta Kaszay József kápta

lani jegyző. Összeolvasta Gyurikovics György levelező tag, 1835. 

1. 
En Mezeo Ferencz barathj wallom magamat adofla Ez Ty3telendo vram-

nakh Lewin Marbnak beczben lakozónak Ty3en magiar fomawal, killencz 

ezért tyzen hatt frj'ntall, mely -f 9016 8). — fogadok en Neky meg fi-

zetny ^p: 10 8). Nemett pénzeli Ez Jewendöó 3ent mihall Napnak 

wtthanna Egj hette minden ok wettetlen Es halladekh Es per patwar 

nelkwl, kinek byzonsagara Es Ereffegere adom as En Petczetes lewele-

mett. adathot beczben adj 8. Septembr. Ano 1560. 
21* 
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2. 

En Meze Ferencz barathj wallom magamath adofsa ez ty3telendo Wram-

nak Lewin marbnak beczben lakozónak Tystan 3az forintal mellj 100 f. 

— 3). fogadok Nekj meg fízetny Nemett pinzel ,j>. 10 §). Ez Jewcndö 

böytt kezcpre, Mynden ok wetetlen Es halladek nekwll, Es per patwar 

nekAvll, kinek byzonsagara Es Eröfsegere adom az en petczyetes lewele-

mett , adathotth beczbe ady 27. December Anno 1560. 

15 60. 
SZ. KERESZT FEI.MAGASZTASA l'T.ÍN KEDDEN. 

CXLVI. MARINIT CLARA NÉHAI GESZTt LÁSZLÓNÉ, BÁRÓ ZAY FERENCZHEZ. 
Hajnácskón v. Aj n ácskőn Gömür vmegye serkei járásában. 

Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz 1S37. 
Cztmxete, kiviil. Egregio Dominó Francisco Zay, Dominó ac Fratri mihi honoran-

do, atque consideratiílimo dentur. P. H. 

Egregie domine ac fráter mihi honorande. Salute, ac servity mei ppetuam 

commendatiöm. The kegdet akaram ere emlékeztetnem, hogy ez el mwlt 

napokbanys írtam vala kegnek, és Draskowych wramnak az en nyorao-

rwsagymrol, az mynt vagyok Gede waraból János Gyak mya, mynd Jo-

bagiostol. The kegdet kérem, mynt attyamfyat, nehéz newen ne wcgye 

kegmed, hogy ennyfier wntatom kegdet Lewelem által, mert nam egy 

attyamfya sem leon, ky walamy nyomorwsagomba mellettem támad Igaf-

fagomba, nycnch myt tennem, hanem te kegnek kel konyorghenem. mert 

janit alán nyomorwfagba wagyok, mynd Jobbagyoftol , kyket egynehanf]or 

megh jelentettem te kegnek egynehaníjor, es ennek eleotte walo lewelem-

beys, mynt dwlattya peteo mynden tyíjtartoywal Jobagj'mot. lm egy hol-

napya nynchyen, hogy az Chyordat János Dyak el haytata az Aynathkwy 
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feoldrol, ftolgamnak okkret lewagata, hogy Draskwyt wramnak kónyor-

gottem levelembe, Irt János dyaknák feleolem, emberem eoleot igen ayan-

lotta magath, hogy myndenbol gondomot akarya wyfelny. The kegdet ké

rem , az Iftenert ne hagy, leegy oltalmam, íjollyon Draskwyt győrgy wram-

nakys. mert mynd el pwfttytya Jobagymot. mostys azt mongya, hogy ín-

kab akarya hogy pufita legyen — wgyan Puptawa akarya tenny, hogy nem 

mynt neky ne f]olgalnanak, chyak egy hywatalara bee ne mehelfenek, vagy 

Teorok myat, wagy egyéb fyzetesek myat, azonnal dwlattya, — moftys 

mentenek el Jobagym, myatta, kyknel jobak nem woltanak az hytwan 

falwba, — ha te kegmed mellettem nem támad, nynch kyhez byznom, — 

ha kegyk peteo Lewelet ir — semmy. mert ennek eleotte supplikaltatott 

wala Sarközy mihal kyralnak, az Weom Joí}aga feleol, az enym feleol is, 

peteo hitire fogatta, hogy nem bantatya, lewelet irt János dyaknak, kep-

wtalas kepén, mas feleol megh megh irta, hogy byria wgy, mynt az 

teobit. Quod sup est qm feliclflíim valér opto eumd". dátum ex Aynashkw, 

feria tertia pofi exaltationis fanctae Crucis anno 1560. 

Marinit Clara, nehay Gefjty Lá Jloné. — 

1560. 
OCTOBER 3D1KÁN. 

HOMONNAI DRUGETH FERENCZ FŐISPÁN ÉS DRUGETH GÁSPÁR, LOSONCZI CXLVH. 
BÁNFFY ANNÁHOZ, NAGYMIHÁLYI PONGRÁTZ JÁNOSNÉHOZ. 

Gerénybdl, Ungban. 
Eredetije gróf Sztaray levéltárban. Kijegyzette Pöbrentei Gábor 1835. Lemásolta 

Krieger János. Összeolvasta Síidor Antal praemonstrati rendbeli kir. professzor és Ert-
ly János hites ügyvéd 1S36. 

Cxt'mxete, kivitt. Generofe dne Anne Banffy lofonczjr Conforti Egregy Joánis Pon-
gratz de Nagj Myhály etc. 
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Meg Értettek Jo A33onyom Az kegelmed lewelebél mywel hogy Nagy My

haly Gábriel Igen reád 3okoth kar thetelbel, es egyéb bo33\v Allafbol kyth 

bizony Igen bánunk, rea es gondolunk meg latthyia Azt, de Jol meg laf-

fa kegd ha meg waryok my az dologra Vradat Nagjmyhaly Janoft Awagy 

ne waryok. Mert Igyeld vrad Nagy Myhaly János therwenyel Akarya rea 

kerefny Nagy Myhaly Gnbrielth ez dolgokra, tálam Ew thebbeth nyerne 

benne, hogy nem mynt így venneyek meg Raytha* Azért kegyelmed írja 

nekenk ha rea varyok vradat Nagy Myhaly Janoft, Awagy ne waryok 

Agyad thwttonkra my nekünk Iften tharchyon meg Jó A33onyom Ex Pe

ren 3 die octobr 1560. 

Francis drwgeth de homöna f Comes 

Et Cafpar fimilr druget de homona f 

13 60. 
SZ. FKRENCZ NAl'JÁN. 

CXLVIII. PRINYI FERENCZ LEKÖTI VÁROSÁT SZIKSZÓT FELESÉGÉNEK NAGYS. 
BEBEK KATALINÁNAK. 

Kassán. 
Eredetije a' jaszói convent országos, levéltárában F. jegyzőkönyvnek 23d. lapján. 

Kikeresetten elejébe adta Döbrentei Gábornak Fedák Pál főjegyző. Lemásolta Zsimek. 
Összeolvasta B. Fischer. Kiadta hitelesen a' prépost és convent. 

En Priny Ferencz &c Vallom ez en lcwelemnekh althala ezth hogy ínykor 

az wr iftennek oftora ez el multh Ideokbe en raytam Effeth Avolna ky 

myat felefegeiiiel gyermekymel egyetemben fogfagba eftem wala vgyan ak

koron az en felefegem mynden marhayath thwdny illik Arany myweth e-

zewfth myweth drága kewveyth rwhayth es egyéb feele marhayath en mel

lettem elwe3thetthe wala melly nyomorwfagoth es karth ártatlanul es byn-

thelen 3enwedeth en mclletthem, annak okayrth hogy en azen 3erelmes 
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tarromnak az eo nag Nyomorwfaga es kaar senywedefeerth kyth en mel

lettem artathlanwl senwedcth halaadatlan nem akartham lennem es hogy 

halalom vtariy's nem akarom hogy ezekerth karban maragyon myndenef-

theol fogyva ennek okajerth ez en lewelemnek 3erybe wallom es kewthem 

az en felefegeomnek Sykjoth az en warofomath ky wagyon wywarmegye-

ben Négy ezer foryntba Hlyen móddal hogy ha énnekem theortynnek hol

tom zálogba lege nála az waras az felevrl meg Irth Swiiíaba hog fem az 

en fyaym fem penygh az en Attyam fj-'ay add3T'gh ez warafth eothewle 

el ne vveheíTekh fe hozza ne NjHvlhafTanakh mygh nem ez Négy ezer fo-

ryntoth az en felefegemnek meg Agg>'ak Ammykor penigh meg Aggak 

ez Sumath tehát az en feleiegemys tartozzék mj'n^) okh wetethlen myn-

garafth az en fyaymnakh ez warafth megh erc3theny Ennek b}!zonfagara 

attham az en lewelemeth mellyeth en kezemmel Irtham es pcchetemmel 

meg Ereoílytcttem ez lewel keoth kaffan oenth ferenz Napyan Anno Dni 

15 6 0 . — Idem qui Supra manu^pia. 

15 6 0. 
FŐISPÁ1WI I T É I . E T 

A' KASSAIAK ÉS CZÉCZEY ÖRÖKÖS KÖZÖTT FOLYT ÜGYBEN. 

Eredetije töredékesen a' jászói országos levéltárban, a' 16. csomó 7d. száma alatt. 
Végére van irva egy különben latinul feltett vallatásnak, mellyet több kassai polgár 
és birtokos, kiknek neve mind magyar, eléadott. Az egész vallatás küldetett osztán 
befejezése szerint: nna cum ipsis literis adiudicator. in margine superiori capite sigilli 
nostri consignatis et in specie remissis, Spect. Magcen Vfae duximus reseribeh Dátum 
octavo dio diei exequutionis praenotatae Anno Domini 1560. Ezen Spect. Magcus neve 
nincs felirva, de kellett lenni a' főispánnak, mint felébb 1559b. Találta Jászon Döbren-
tei Gábor 1835. Lemásolta Zsimek Nep. János. Összeolvasta B. Fischer A'orbert 's ki
adta liitelesen a' convent. 

Hogh ha az kafíay wraym hethed ywen az megh mwthathot gywmelch 

kertheth es wethefth czeczey petherthol ythhon né lethyben az az mvkor 
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orjag gywlefben wolth el'foglalthak mel kertheth erek áron weth wolna 

es az kalTay házhoz byrth wolna Leo: czecze annakvthana azon terwyn 

ygaflagal czecze pether wgh mynth heres es azth a kertheth engethyk wol

na az Caflayk feledy leftharnak. Awagh hogh femmy kertheth né foglal-

thak wolna, merth czeczey Lenarthnak femmy nemew kerthe az kaffay 

hatharon nem wolth azyrth az czeczey Wram kerefethy Caflayak ellen 

melthatlan wolna. 

15 6 0. 
CL. PETNEHÁZI EMBEREK ÁLTAL ELKÖVETETT HATALMASKODÁS' LEÍRÁSA 

Fethneháza, Szabolcs' dadái járásában. 
Eredetijét Szabolcs vmegye levéltára mutatja, 2d.csomó, 5d. szám alatt, 1560. Le

másolta Jászay Pál levelező tag, 1837b. Februarius 6. Nagykállóban. 

15 6 - 0 . 33ekel anntalnak kapitanfagaba panajlotak volt hogi gnlahazan 

egi ember meg vetkezet volna es meg nem büntetik volna 3ekel antal az 

byrakot be hyuatuan nekiek erofen parancholuala hogha íeyeketre es Jo-

3aga/ra hog el ménének es meg kerelfik azt az gulahazi embert az kyre 

o neki pana3lotak azért ezek ez gulahaziak egebet nem mertek tenny hogi 

feyekre paranchol hanem kelnek fel egi keuefen az ky othon volt bének 

hog meg kerefnek azt az embert mének volt az karaczi falu vygröl el 

l3ik volt ott három petnyhazi légin az korchoman, ferenc vram Jobagi, 

Jo halai iftuan di;nos Balaf kokorofky la3lo, ott mondanak vala ember 

hog amigen valamy dardaf emberek mének petnyhaza fele, az karaji vton, 

ezek az 3emelek mynJaraft fel kcluin ott az korchoma házra ez az Jo-

halal iftuan dy3nó'f balaf kokorofky la3lo, mondanak Irtek vtana az befte 

lelkeknek, mert Jol tudom hogi kuruat kerefnek ot mynJaraft 3uróket az 

karyokra tekergetik es 3abliaokat ky vontak, vtanok futottanak az a Jo-
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halai iftuan Ilen 3oual Irtek el chak en magam mind meg ölöm az kur-

ua kereső befte lelket, ínykor el yrtik volna az gulahaziakat az kara3i 

vton hog mének vol petnyhaza fele ot myndJarat raiok tamatanak ha-

talmaful meg ryattiak azt aky vtot megen vol, Ilen 3oual haltok kurua 

kerefo befte leket öt ahoz hoza hagigalnak az mynd Járat az toby közi

be futót meg monga hog három légin chak nem meg ölte azon közbe az 

tobytis mynd el Iry azoknakis mond myn Járat houa mentek kurua ke

refo elfe lelket, ezek ez gulahazaj'ak mondanak, neky kerunk Jo attyam 

fia hog meny dolgodra ínyketis bochaf bekeuel mert nem kuruat kerefunk 

Ihon az hatalmaf pechety hatalmaf dolgába Jaronk nem az kerefuk, ezel 

femit nem gondolual az a Johalal iftuan, az keteitul el valuan mynd Já

rat vagny kezdy okot kyt Ide kyt toua kergetet az gabona közbe bének 

kit vert kit vagot kitul dardat volt e l , bogi latok vgi mond bogi femy 

kepen nem mekedhetunk meg tíile byzon vgmotté bogi fokát kirtuk hog 

el ménen miketis bikiuet bochatfon de foha femi kypen el nem mehetink 

tule reyank tamada hatalmaful rut 3ytkokal 3Ídot vot vagot benuket va

got, hanem akarok hog my meg fogiuk magunk oltalma de nem foghatok 

meg hanem el 3aIa3tok az erdőbe futata ymeg az erdőből meg reyank fu

ta ott hat nag fok hegef hagitto fákat vagdalt meg ifmeg reyan tamada 

hatalmaful ott hagigalny kezde az fakal egi 3ekerceuel eget le vte benuk, 

femy kepen el nem mehetink tule hanem meg keletik fognuk magunk ol

talmába myuel hog kara3i foldon vola az dolog be vöuok kara3ba meg 

tartatok az byroual vg nmit hatalmaft az ky myket el nem bor-hatot az 

my Igaz vtunkon, ott az hatalmainak 3ekel aulainak löt hiriuel valamy-

kipen hog ez dolog egi lói volna az légin az Johalal iftuat az kit my 

meg tartatunk volt az kara3Í biroual vytete be mert my kara3bais ramen-
VEGYES B. M. IRATOK. 2 2 
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tűk volna az toruinire valamit az torain hozót volna aba Jártunk el, azirt 

my nekuk meg vzene 3ekel antal hog ramenuk az toruinire vardaba my 

reya mentük my nekünk tóruint nem töt hanem el bochatat Ibrani fere-

rencnek, vramnak, my akoris el voltuk volna az toruin de my erouel 

nem vehetuk az hatalmaftul azirt az mongiuk hog o támadót hatalmaiul 

my reánk kit meg byzonytük kegelmetek elót hog az my feleletünk Igaz 

li*3en. 

CM. 

1561. 
SARLÓS BOLDOG ASSZONY NAP UTÁN LEGKÖZELEBBI PÉNTEKEN. 

BÜKY MIHÁLY INGÓINAK ÖSSZEÍRÁSA. 
Eredetije a' csornai convent országos levéltárában. Kikereste Pauer Zsigmond con-

vent lectora 1837. Martius 6. Lemásolta Csornán az eredetiről Dóbrentei Gábor 1837. 
October 19d. Összeolvasta Pauer Zsigmond, lector, és Leska Károly hites conventualis. 

A n n o d n i 1 *• JT 1 

Rege^lum fup Res et Bona Egregy yd Michlis Büky 

Róka mai swba 

Róka hath swba 

Ne^lh swba 

Róka bőr chvnalt 

Papion 

Weres 3önegh 

Feyer 3önegh 

Chotar egy lóra való 

Ezojlh pahar 

Granath doman 

Granath felfö rwha 

Á\ 

\ 
* 

Ve 

n 
1 
i 
i 
i 
j 
i 

~~Egy ezö-flhes 3abla dőmölcfkv 

Mas domolchky $abla parajt 

Egy fkarlat fek 

Het on kanna 

Egy on palaczk 

Egy tokba wy palaczk / 

Hat on thai 

Három aranyas fedél 

Keth maycz 

Egy selem ö 

Keth teghes nyl 

MA\ 
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Egy weres kanycha ö 

Egy ncjlh kapa füveg 

Tallér 

Selem ö 
444] 

1 
Egy ez ö\{l aranyazot erekleben 

arán ly. 

Ezö^l k ;daii . . . * 

Arán gürö 44 . . . * 

Ojpora l^jM 
Mathyas kyral pénze r̂ . . *j 

Aranyazoth ez ö-jl gomb 

Egy ez ő^lhös — kes 

Egy kewes teret ez ö^lh 

Ewt heyan három 3az föller 

+r 

Actum feria fecta P^ima po^l fejlum vifitationis Bte fginis Marié. 

Coram Conventu Chornen. 
*) Fennebi pontozott helyeken szétmállott a' papiros. 

156 1. 
NAGYMIHÁLYI SÁNDOR ESKÜJE, HOGY I* FERDINÁNDHOZ NAGYMIHÁLY 

VÁRÁVAL EGYEMRE HÍV LESZEN. 
Eredetije gróf Sztáray levéltarban. Találta 1835b. Döbrentei Gábor 's mássát ve

tette Krieger Jánossal, össze*, is olvasván. 
Kivül i'rva reá ez van: Juramentum Sandríni Ránffy de Nagy-Mihály super illibate 

servanda erga Regem Ferdinandum priinum etiain quod Arcéin Nagy-Mihály Fidelitate 
de Anno 1561. (így.) 

Következőt pedig későbbi kéz teve fel: Alexander de Nagy-Mihály qua Fráter na-
tu major pro conservatione Arcis Nagy-Mihály, alias Yina Yara dictae ubi cum Nobili-
bus inclusus fuerat, jurát pro Fidelitate Ferdinandi I"" Imperatoris et Regis Hungáriáé 
de Anno 1561. 

En Nagmyhaly fandor efkwjem az Eleo Iftenre es az tellj'es 3ent harom-

fagra, hogy en vnink ew felfegenek ferdynandus Magary kyralnak hyw 

le3ek mynd az my Warunkal nagmyballal egetemben. Mynd az egeb Jám

bor }'gaz hywey ew felfegenek. es az attyafiaknak walakyk. kyknek az 

Avarban moftan re3ek wagyon hyw Le3ek es ew tewlek az warat fem tyt-

kon fem nylwan femmy okkal el nem ydeghenytem . fem el nem 3aka3-

tom. Iften engem vgtj fegellyen . 

22* 

CLII. 
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i 5 e i. 
CLIH. DRUGETH FERENCZ FŐISPÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSHOZ. 

PÉNTEKEN. 

Talán Enyiczkérdl Sárosban vagy Abaujban. 
Eredetije gróf Sztáray levéltárban. Kijegyzctte Döbrentei Gábor 1836. Lemásolta 

Krieger János. Összeolvasá Szidor Antal praemonstrati rendb. kir. professzor és Ertly Já
nos hites ügyvéd 1836. 

Czimzete, kiviil. Egregio dominó Johanny Pongratz de Nagmyhaly etc. Amico no-
bis honorah. 

Egregie Ctne Amice nobis honoranct, poft Saluté et Nram Commendationé" 

En k i E m i yzenthem w a l a , hogy En vgan gywlefth Hirdeteté wala Ez 

el múlt Sombatra, Azért hogy a gyulefth el végeztek wolt, az wt t an k e n -

3eritetek az vice Ifpant , hogy Theorwenys l enne , E w fem akaria wolt 

mert nckyis meg montam wala hog chak gyüles l e n n e , es addygh 3oltak 

n e k y , hogy Theorwenth w l t , Er them hogy kegd e t Birfágon mara3totak 

volna, Azért E n fel hywatam wala Az vice Ifpant hozzam, es Eleget fed

dem reja hogy mynden lágy Jónak nekyk enged, en monda hog fel kel

let volna kelni es Ieot volna ky ne theot volna Theoruent , Ezt Bizon 

Bánom hogy kegd e t meg mara3totak de ezt a Birfagot az vice Ifpánon 

kellene meg ven iek , myert hogy Theoruent teott gyules v t an , ezt ne t a -

lanta keg e d ebeol En reyam velekedet , hogy En Thulem leot volna de 

meg hygye kege d hegy En chak gyüleft hyrdetem es az Ifpannakys vgy 

atta E leyben , de ha így efet a keg e d dolga Byzony Bánom, Eand" felic 

ecopto Es Nenizke feria fecta Anno 1 5 6 1 . 

Francis drwgeth de Homonna f Comcs i f 

FEBRUARIUS 21DIKÉN. 

CLIV. CSEMERI ZAY FERENCZ FŐKAPITÁNY, RÁNFFY SÁNDORHOZ, ÉS ÖDÖNFFY 
FERENCZHEZ. 



1 5 6 2. 173 

Terebesi táborából. 
Eredetije gróf Sztáray levéltárban. Kijegyzette Döbrentei Gábor. Lemásolta Kiie-

ger János. Összeolvasta Szidor Antal prof. és Ertly János hites ügyvéd 1836. 

Czi'mzele, kiviil, Egregio dominó fandrino Banfy ac francifco ewdenfy de Nagy. 
myhaly ctc. dominis et amicis honorandis. 

Egrcgy dni et amici obfuandi poft faluté ac mej Commeií Towaba ty ke-

geteket kérem mynth wraimot baratimot es ew felfege kepébe azt hagyom 

ty kegeteknek hogy czentwl ez lewel lathwán ty kegetek , myndcn sere

tekkel Ide fyetfegel jwietek az ew felfege hadába merth maft fiwkfegh 

ew felfegenek jolgalny egyébre ebben ty kegetek ne mywellyen valer 

eas§) felr optamus e£ caftris ad terebes pofitis 21 february 15 6 2 . 

Francil'cus Zay de chemer Capitaneus fu^pmus. 

156 2. 
M Á J U S l l l H K K N . 

ZAY FERENCZ, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ MÁTYÁSHOZ ÉS JÁNOSHOZ. CLV. 
Ecsed melletti táborából. 

Eredetije gróf Sztáray levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor. Lemásolta Krie-
ger János. Összeolvasta Szidor Antal praemonstrati rendb. kir. professzor és Ertly János 
hites ügyvéd 's családi levéltárnok 1836. 

Czr'mzete, kivül. Egregys dominis Mathie et Joanny Pongratz de N : Myhaly et 
Dhis nobis honoraná. 

Egregy dominy et amici nobis honorari, Salutem et amicitie Commenda-

tiön, A my nemyw wylja wonyas es haborwfagh effet wolth kegymetek 

kezet Es az Nagy Myhaly Urak kezet arrul kegyelmetek mynekewnk Ew 

felfegetewl parancsolatoth hofjot wolt, hogy my az dolgoth thy keltetek 

tcrwyn [jerinth el Igazytotwk wolna, ky mynd ez may napigh feni le

hetett mert twggyatok azt, hogy my megh karachon eleoth Cafíarol el 

Jwttewnk, Es mynd az wlta fogwa Ew felffege dolgában foglalatolTok 

woltwnk annyira hogy meegh my magwnk dolga hol fem lathattwnk, de 
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mynd az által, megh hattwk wolt my ty kteknek hogy addigh mynd egy 

feel mynd mafyk bckewel legyen, kyke nem wgy leoth, merth Nagy My-

haly wraym mynd hármon pana jolkodanak, mywel hogy kegyelmetek ky-

nek hajára mentetek, kj'nek Jobagyth fogdoftatok Es az kyvv myweft es 

megh fogtatok, annak felette kylcmb k3:lemh hatalmafagot myweltek mynd 

vntalan, kynek nem kellene lenny femmy ke^pen, feo kejpen moft mygh 

ewk E w felfege, es az oríjagh íjolgalatthyaban wadnak, mynd myweleonk 

egyetemben foglalwan hanem warnotok kellet wolna my tyVlewnlfc az 

Igaffagot, ammy ke^pen Ew felffege megh parancholta wolth, mert felywnk 

raytha hogy thyk raytatok effyk megh Immár az tereh, Azerth Inthywk 

ty tekét Es haggy wkes , hogy ez lewel lathwan mynd az kywmy wefth Es 

mynd az teb Jobagokat el eredetek annak felette, ez fele hatalomtwl megh 

[Jewnnyetek, hanem waryatok az terwyntewl merth ha kywlemben leijén, 

megh hj'ggyetek, hogy Ew felfegenek megh Irywk, hogy mynden habo-

rwnak thyk wottok az oka. Es Ew felffege keotelet, keöztetek th};k-

ftegtetek megh, Et Cum hys Eafd": felr valere optamus. Dátum E e Ca-

ftris ad Echet Sitis 11 die May Anno 1562. 

Francifcus Zay de Chemer etc. 

1 5 6 2. 
JAKAB NAPJÁN. 

CLVI. VRANCHICH ANTAL EGRI PÜSPÖK, HEVESI ÉS RORSODI FŐISPÁN, KASSÁHOZ. 
Egerből. 

Eredetije Kassa varosa levélta'rában 2370. szám alatt a' levelezetek között. Találta 
's lemásolta Döbrentei Gábor 1835. 

Cz/mzete, kivid. Prudentibus et Circumspectis Judi. Jurát. Ciuibusq. Ciuitatis 
CaíTouiens. 2 amicis nobis honorandis. 

Prudentes, et Circumspecti amici nobis honoran Saluté et líri CommeiI 

Ez el múlt napokba irth wolth keg i az mi kapitanuknak az gyalog feleol 



1 5 6 2. 175 

hogi hazza Bochyatna, de myerth hogy megh az frígnek femy mogiat nem 

twt twk , es hogi az my drabantink ky aratokual ky egmaíual kywwl for-

golotak, azért eokot tartoztattwk megh, moft pedig ennek ellőtte Nyg 

wagi eot Napal walamy kewes pinzt attunk nekyk, melyeknek hawok ha 

ky telyk haza Bochatywk, hogy pedyg . k égtek, illyen eo feolfege vvig 

hazának enny fcgytfegwl lettetek mys keojeonywk keg. Towaba moftan-

fagal keztunk walamy eoreg ablakokat eoteot wagy hatot Chynaltattny 

kiknek Chynaltatafara 3eokeofeok wagiwnk eoweg ablak giarto nekwl , 

Azért keriwk kgteket, mint Barátinkat hogi kwlgitek álla az ty eoweg 

ablak gyártótokat mind Jaraft, ki minden 3er5amawal ewegel Bywen es 

ónnal kinek mukaiat es marhaiat Jol meg fwzetywk es kegyelmetektul 

Jo Newen we3iwk felér valere vos optamus, Agrie in fefto d. Jacobi 1562. 

Antonius Verantius Epus Agriens. 

Comes perpetuus Hewefien et Borfodien. 

1 5 6 2. 
OCTOBUR 30DIKÁN. 

VRANCHICH ANTAL PÜSPÖK S FŐISPÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOS- CLVH 
HOZ ÉS MÁTYÁSHOZ. 

Ege rbő l . 
Eredetije gróf Sztáray levéltárban. Kijegyzette Döbrentei Gábor, lemásolta Krie-

ger János, 1836. Összeolvasta Szidor Antal professzor, és Ertly János hites ügyvéd. 
Czímzete, kivül. Egregys dominis Joánny et Mathiae Pongrach de Nagy Myhaly" 

etc. Amicis Nobis honoranTÍ. 

Egregy diíi Amici Nobis honoraií, Salutem et noftri Commend. Twttara 

agyok ezth my kegyelmeteknek, hogy az Nagy Myhaly dezmath my fen-

kynek egyébnek nem adtwnk arendaban ez e3tendeoben, hanem chak ky-

gelmeteknek az teob attyatokfyaywjal es az horwath Ferentzel my kapy-

tanwnkal egyetemben, Azerth walahonnan walamy bantafok wagyon fe-
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leole, hyftem kegyelmetek patrónus az yoftagban, es kegyelmetek twgya, 

myth kel rwla mywelny, ha penigh walaky mongya hogy mafnakjs attok, 

megh techyk az Arendatoriabol, de my wgyan ha törwjnben wolnankys, 

nem mondhatwnk mafth, ha nem kegyelmeteknek wagyon adwa. Ingyen 

ha törwenynnek kel róla lenny nem akaryok hogy egyebwth lygyen ben

ne törwjn, hanem my eleottwnk, wagy az my Vicarywfwnk 3ekje, merth 

ez dezma dolga az my Egyhazy í]ekewnkcth yllethy. Mely okaerth ym 

erthy kygyelmetek, myhez tarchak magokat. Iften tarcha meg kegyelme-

teketh. Agrie 30 octobris 1562 
Antonius Verantius 

EppusAgrien Comes ^ptuus Hewefien ac Boríbdienf. 

1 5 6 5. 
SZENT GYÖRGY NAP UTÁN HETFON. 

SOPRON VÁRMEGYE NEMESSÉGE, SZ. KIR. SOPRON VÁROSÁHOZ. 
Ujkéren tartott törvényszékéből. 

Eredetije Sopron levéltárában, lad. XVIII. et 5. Fasc. 1. Num. 18. Találla ottan és 
lemásolta Döbrentei Gábor 1837. Összeolvasta Schultz Pál városi levéltárnok. 

Czhmete, kiviil. Prndentibus ac Circumfpect. Ma»ro C'iuiü, Judici et Jurát. Ciuib. 
Totiq. fenatui Ciuitt. fopronieh Dhis et Amicis Nobis honoran. 

Kew(]cnethwnket es magwnk Ayanlafat Iriok . t ek . Thowaba Jwt wala 

mj Eleokbe kwlchar benedek, es monda ezt mi Eleottwnk, miwel hogj 

farkan Antal wnekjek walami fomawal let wolna adós kjfrwl Teftamen-

tomis let wolna, kjt . tek . wmagatwk Njlwaban vlegh erth. kerj'ek azért 

. t e k . mjnt Jo vvraynkat es Attiankfiajt hogy .Tek. az mí az Igaz .Tek. 

az w IgaíTagokat eleo wegyek, es .Tek . AVgy chelekedick az mjt az Igaz-

fagh mwtat kjt Tekegyelmeteknek Mjes megh fjolgahvnk, Iften tarcha 

meg . Tek. Datü In fede Nra Juchria Wyker feria fecunda poft feftü geor-

gj 1 5 6 3 Vniuerfitas Nobiliü Comittf Sopronién. 



1 5 6 3. 177 

15 6 5. 
SZENT IVÁN NAP EI.OTT VASÁRNAP. 

FOGOTT BÍRÁK ÍTÉLETE NAGYMIIIÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSNAK JOBBÁGYA , CLIX. 
ELLEN VOLT PERBEN. 

Nagymihályban, Zemplinben. 
Eredetije gróf Sztáray levéltárban. Kikereste Ertly János családi levéltárnok. Le

másolta Krieger János. Összeolvasta Szidor Antal kir. professzor és Ertly János 1836. 

My kyk woltunk fogoth Emberek ez vj;tezlü nemes jcmeljnek Nagy My-

haly Janoftiak az w Jobagya felülj nemynernw Tervene volth ez nemes 

3emel5* ellen Wbryzy ferentz deák ellen my kyk woltunk ezek Pofa pe-

ter kys roznagy es mako János 3emlyn varmegey efkuttek ket hazy Paly 

nagy Borlobas fekeshazy es Cofa Myclos vgan fekesbazy es Az wytezlw 

nagj mihaly matyas es nagy gergely Baranay agyuk ezt myndeneknek Tut-

tara ez my leuelunknek 3erjben hogy ez Janof wram Jobagyanak hlynny-

kynek kynek neue Bubennyk hrytz my elettunk Illcn Teruene volth hogy 

ferentz deyakoth hazanaly mordalyfaggaly Agyon wtette volth Bűntelen ok 

nekülj az Tanuknak vallafyth meg Értve Ulen Teruent láttunk, hogy my-

velj Illen mordalyfagoth myvelth es hogy myvely ez fele gonoj Teue Em

bernek bunteteffe az wrat Illet}7' azerth János vramnak ez felülj meg mon-

doth hrycz feyen Jo^agan marath azzaly János 3abad walamyth miuely wele. 

Azért János wram my Elettunk lllen módon meg kegelmezeth mynd feye-

nek marhaynak hogy foha femmy okon fem articulus 3erenth fem Egeb 

módon János wram aloly elj né megen es hogy ha ely akarna menny valamy 

okon János wram mynden Tcruenekely ezen Terűének terheleífevelj 3a-

badon hozza nulbafTon es hogy Tebe Soha Illen dolgoth ne Celekegyek ez 

fele geno3t es hogy ferentz deák hu3 forintyg az w nomorufagaerth ha 

meg mer efkünny nemes 3emelynely neg negj forintra para3t 3emclynelv 
VEGYES R. M. ÍRATOK. 2 3 
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egy egy forintra huj forintyg 3abad meg efkenny Ennek Byzonfagara at-

tuk az my lenelunketh János wramnak pecetunk alath Ez leucly adattoth 

nagymibályban 3en Iuan nap elet való Vafarnap Anno 1 . 5 . 6 . 3 . 
(P .H. ) (P .H. ) (P .H. ) ( P . H . ) (P .H.) (P .H. ) (P .H . ) 

15 65. 
NOVEMBER ÜDIKEN. 

MEUÍEKEZÜRE IIÍVÓ. 
HEGYKŐI MIKULICH MÁRK, SOPRON VÁROSÁHOZ. 

Hegykőről, Sopron megye Rábán kivüli felső járásában. 
Eredetije Sz. kir. Sopron városa levéltárában lad. XXVIII. et CC. Fasc. 1. Num. 

25. Találta ott és mássát vette Döbrentei Gáb. 1837. Összeolvasta Schulz Pál levéltárnok. 
Czi'mzete, kiviil. Prudeií Circüfpeclis diiis Mgro Ciüiu Juciiéi Senatoriq libef Ci-

uitt Sopronién etc. diiis et Amicis ineis obferuandiflfimis. 

Prudeíí et Circumfpectj dili et Amicj obfuaií Salute et Seniitior. commerí, 

Adom . k . thwttara, hogy en az en lcanyomath Sophiath, IJlennek í]er-

zefle es tőrwénye [Jerént, Attam az Nemes Remeinek Chepregy Szabó Em-

renek, órók házas tarfful, kynek menekezeyenek t^fateflege fzolgaltatyk It 

az en hazamnál, Szent András nap eldtth walo wafarnap, az az ez hó

nak hufzon nyolczadik napifan, Azért kérem . k . mynt wraymath Baraty-

math, . k . ez fellyül mcgh Irt napon It az en hazomnal az en leányom 

ty3teíTegcbe, legyen Jelen, hogy az en őrómem es ty3tcíTegcm az . k . Je

len letewel, az tőb wraym Baratym es Attj'aíTyay kőzrftth dregbúllycn es 

newekeggyek, kyth en . k . megh akarok Jtíwendóre íjolgalny, Ijlen tart-

tia megh, . k . mynden Jowal, Datü in Hegykw 9 9mbris 15 6 3 

Marcus mykulich de HegykVv 

1558-1565. 
PERNESZY FARKAS RABÓCSAI KVPITÁNY TÖRŐKRARJAI DÍJAINAK 

JEGYZÉKE. 
Eredetije gróf Zichyék levéltárában Palotán. Lemásolta Döbrentei Gábor 1836. 
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A n n o Do m i ni 155 8. 

Mykor írnának Enny Eí]tendewben akkor chyazar es kyraly Ew fclfege 

attha En kezemben az Babochay Capytanfagoth Hlyen okkal hogy walamy 

Nyerellegh az wytezck althal cíTyk I th . Babochyan harmadath ky efnek 

Ew fclfege az ew kegelmeíTegebewl mynd Énnekem Pernefjy ffarkafnak En-

getthe, kyrewl ew felfegenek leweleys wagyon nálam róla, ÍJerzewdefem-

ys wgyan czel wagyon es azal wette ez piiijthath fel, es wgy Jewttem 

bele hogy fterenchct kyfcrchek benne, kyrewl Iraffomys wagyon, 

Az Mynemew Rabokat az 
Thekynthetes es Nagyfagos Báthory 
András wra ez ldew alath 
En thewlem elweth. kyth az 
Ew felfege kapjtanífaga alath 
Nyerte esek azok. 

Wgyan Azon Eíjtendcöben Egy Perwana Newew Therekein wala 

kyth az Nagys Báthory András wra el wen thewlé ky harmadá

ba Jwtoth wala Neké mely therek adoth -f 80 

Maifikoth wgyan azon e,]tendepben kynek Alya wolth newe 

weth el thewlé, kj azys harmadába eífet wala, mely Alya az 

wrnak farczolth megh f- 50 

Harniadykoth wgyan azonke.jpe wetth el thewlem kj wgyan 

harmadba elfet wala ky hozoth az wrnak Egy nagj fteönyegeth. . -fr 50 

1 5 5 9. 

Ebben ez e3tendeoben es megh Jwtha egy rabom kynek dely 

Mw3taffa wala Newe, mely Nem teltycíTegel harmadába effeth wa

la hané pyn3tjs fjzetthé wala Eretthe, kj althal lengyel l i lwa íja-

badwla megh kei] pjnzbe ^ 800 
2 3 * 
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Wgyan Azon Eptendeöbe efmegh Jwtha egy Rabom kynck Aly 

wayda wala Newe mely thereknek Az harmada kjwewlys attam 

wala egynehány fory nthoth. aztjs az wr el wewe, es megh far-

czola marhába es lóba -$ 900 

Wgyan akkor egy derwys thereke wala, es kjt Mathyas Vol

gájának ada, melj therek farczolt wala meg -f 150 

Efmegh egy Memy Newew Therekemet ada Nagj ferenchnek 

farczolth wolth f 60 

Egy 3egh men lowam wala nyolchwa forynt arra wala, kjth therek 

Mjhalj wyth wala fel, azys nála wagyon, 

1 5 6 2. 
Egy pey men lowam wala kyth more geörgtewl fel kywlté 

wala, jp i 120 

Ez E3tendeobe ez wrnak Nagj ferencz wyth egy kek men lo-

wath ket 3az forynth arra wolth, wgya ezé efjtendebe egj Mw3-

taffa nevvew Raboth kjnek walthfagaba attak granathoth . . . ^ 50 

1 5 6 3. 
Mykor Immár az Babochja wara az wr |]amara wolth Myklof 

wramnak, adoth egy Bokor gem thollath. kj-'rewl menedéke wagjon -f 60 

Efmegh egj Aranyas nyerget -̂  50 

• Georgius Iratus ppria. 

Debitum Condam Egregy Wolffgangy Pernepy Erga ' S • et M. Doiiíum 

Comite Andrea de Bathor. 

Eredetijéből ezt úgy látszik, mellyet eleje szerint, Perneszy Farkas maga jegyzett 
fel, György deák másolta l e , folytatá és 15G3ban, irta reá latinul tartalmát. Kitet
szik belőle, 
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1. Hogy Perneszyt, Ferdinánddal egyezése jól feltüzelte török fogásra, 's árukból 
jószágocskát szerze. 

2. Adósságát Perneszy nem fizethetvén, Báthori abba törököket vett el. Tcbát 
3. Valamint a' török által fogságába ejtett magyar, áru volt Konstantinápolban, úgy 

adták vették Magyarországon a' török rabokat, főbbjét nagy summával kiváltatása fe
jében, a' szegényét pedig dologra fordították. 

E' rabjegyzék mellett van még Palotán gr. Zichyek levéltárában következő i s , év
szám nélkül: 

Pcrne3y farkas Rabyayerth kezcffcwk Ezewk Mwífa Agának E3er •# 

3arczolafa ezekcrth az Memy odabaffanak Ewt 3az ff Beflyak kezeffewk 

Ifmegh Mwfa aga wjth el Egj Thereketh kj megh 42 ^ adoíf, ast Mwffa 

agán kel herefny Delj Pjrry Kapoífy Negh jaz -ff Kyth Mwftaplia Aga hi-

tyre Bochattak e l , Kalmanczehjek Wyttjk el Hwfayn Aga Tóth orjagy 

walamy Rabokerth adós 90 -f Razak Aga Eg Raberth adós ^ 60 Safer Aga 

Egy Skarlatb Nereggel Pafayth odabafla, Egj Ncreggel es Ket Afjtalra wa-

lo feyer 3ewnyeggcl. 

Perwananak, Megh adoflaga 3az -f Hozzon ket patyolatoth Ket ly t ra 

Bwla Selmetb Eregh Marhamanokat Warrottakath sepeketh az tcbbyre 3ew-

nyegeth Paplanth Eregh feyer 3ewnyegeth sepeth Bagaryath Ewth weggel. 

4. Tehát, szőnyeg, nyereg, selyemmű is jött török váltsága' dijában. 

15 6 4. 
Al'l'.ll.is 8DIKÁN. 

JÁNOS ZSIGMOND VÁLASZTOTT KIRÁLY, BALASSA MELCHIORHOZ, I'* MA- cLXH. 
XIMILIAN MAGYAR KIRÁLY KAPITÁNYÁHOZ. 

Gyula Fejérvárról. 
Eredetije Galantai Nagy Károly családi levelei között. Lemásolta Budán Döbren-

tei Gábor 1837b; 
Czimzete, kiviil. Magnifico dominó Melchiori BalafTa de Gyarmatt Capitaneo Sacre 

Cefaree Maie-flatis Romanorum 2c nobis dilecto ( P . H.) 

Joannes secundus dei gratia electus Rex hungarie dalmatie Croatie le 
Magnifice domine nobis dilecte, Ny'lwan wagyon kegyelmednél, hogy ez el 

mwlt Pofony gyewles wegezefe [Jerent az adónak fele az íny" kezewnkbe 
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kellene [}olgaltatny, kyreol nckcwnk Maximiliamis kiralys lewelcben era-

lekeozetet térten, es femmy ellent nem tart benne, de ertyewk hogy wan-

nak nekyk az Romay chyafjar kapitány kcozzewl, kik az ado be í]olgal-

tatafaba ellenit akarnak tartany, es meeg chyak az egy foryntotys nem 

akarnak nekewnk maft az warmegyekbeol megadatny, kynek nem kelle

ne lenny, mert ínyes nem lehetewnk az my Igaz Jeowedelmewnk nekewl, 

neniy's kywannank femmy1 chyendelfegct meg haboritany, Akarywk azért 

nylwan meg erteny ha kegyelmed az Pofony gyewlefbe íjcrzett adónak 

megadafaba nekewnk ellent akarfz tartany lwagy nem add meg ertenewnk 

leweled es ezen my emberewnk által, tuggywnk rea gondott wifelny. 

datc in ciuitate líra Álba Júlia octaua die Április Anno domini 15 6 4 . 
Joanncs Electus Rex m. p. 

1364. 
MÁJUS 7D1KÉN. 

MAGÓCHY GÁSPÁR EGRI FŐKAPITÁNY, VÁRDAY ISTVÁNHOZ. 
Eger várából. 

Eredetije gróf Zichy levéltárban Palotán. Találta ottan és lemásolta Döbrenfei Gá
bor 183G. 

Czímxete, kivnl. Magnifico dominó Stephano Varday de eatf ac dominó et fratri 
Minori obferuandiffimo. 

Magnifice domine et fráter minor honórande. Salute et Seruicy Commen-

dacioné. keuanok az vr i^lentul kednck minden iot io egeffeget, mind az 

ked: attiaíluinul es aí]on>rokkal aniakkal egj'etembe. Hirt kednck egyebet 

ne Irhatok hanem az Teoreökeok it igen forgódnak kcorulcotte de iilen 

megh oltalmazot Túleók, Az HatAvany bekkel Eofjwc vertté, váltig Rvv-

tollywk Egyma^l lewelnek által, Immár ne tudom mi keowetkeózik belőle, 

Touaba, lm kultem ki az Dezmara Ez vetczlco Dencz JanoJJ. az cn 

Uolgamat, Azért kedet kére mint io vramat Eczyinct, bogy bd: oktaífa, 
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es vifellyen gondotrea hogy fe en, fe ketek ne vallyunk kart benne, mert 

az meeg tudatlan, tuggia ty kctek az mint el vegeztwk Georgy vrammal 

es ketek kel. Erre kedet felette igen kérem hogy ked: vifellyen gondot 

rea, P. V. M. opta feliciflima valere optamq. Datü cg arcé Agriens. 1 May. 

15 6 4. 
Gafpar Magochy Capitane<> Su^pr. Arcis Agrien. 

1565 . 
JÚNIUS 1 2 l ) l K i : \ . 

KAPI MIKLÓS, KASSÁTÓL HÓHÉRT KÉR. 

Kapiváratt, Sáros megye tapolyi járásában. 

Eredetije Kassa levéltárában a' levelezetek között. Találta ottan 's inássát vette 
Döbrentei Gábor 1835. 

Czi'mxete, kivill. Prudentibus Ac Circumspectis Judici et Jurát Ciuibus Ciuitat 
Cafsa ctc. dnis et Amicis observ. 

Prudcntes ac Circumfpecti Dominj Amici obferuand" Salutem et feruity 

mei ComeiT. Ez el múlt napokon az mi kekenj Jobaginktol az orüok negj 

louat loptanak. meli louakat az Homonaj vrak Jortagaban leltének meg es 

az oruotis meg fogtak, hallom hogj az kmetek varasában vagion moilan 

hoher ki terueny 3erint az Bines Embernek Erdeme 3erinth lifeth kérem 

kineteket mint Jo vraimat es Barátimat hogj ez Jeuende 3ent haromfag 

Nap vtan való kedden az mikor Az En folgaim es Jobagim érte mennek 

kedden vágj seredan aggia kj kiiietek hogj Ez fele gonoj Embernek lé

gien meg buntetefzere az ti kmetek varafzaba Efmeg be vitetem Jo vala3t 

varok kmetektel Az vr i-flé ti kinteket Tartzia Jo Egeffegbe Dath In ka

pj 12 die menfis Junj Anno Dominj 1 5 6 5 

Nicolaus kappi 
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156 5. 
JUMUS ÖD1KÉN. 

CLXV. LIPOLTI KECZER FERENCZ, KASSÁTÓL MESTERT (BAKÓT) KÉR. 
Sztropkón, Zemplin súkuti járásában. 

Eredetijét Kassa levéltárában találta 's mássát vette Döbrentei Gábor 1835. 
Czímzele, kivid. Prudentibus et Circumspectis Doiíús Jadicl et Juratis Ciuis Ciui-

tatis Caffa diiis et A nácis Vicinis q. honódis. 

Prudentes et circumfpectj domj Amici Yicini q. honordj Salutem eth Ser-

uicy mej Commendation hyíjem hogy Thy kek hallotta hogy í]ent Péter 

[Jent Palj nap elevvt walo kedre wyrathlan az ewthem ketlier János vram 

hazat inegj lopek ladeyat penzewelj ezejlh mywewclj elj wywek Jóllehet 

myndyarajl vthannok volthanak emberynk es Ith fropkon meg fogtak azért 

holnap leijén Terwenye vellywk vala a^l hogj Barthfen MeAert Találunk 

de nynchen kérem azzert kdke t Mjnt Byzoth Vraynkat 3omfedynkat hogy 

Thy k tek Aggjaidé Az Meilerth Az en kezeíTegemre en knek kezes lepek keeth 

jjaz foryntyg hogy Ifmet knek kezeben kyldem ezzelj Ijlen Tartffa meg kket 

kewlth fropkon Július Hevranak 5 Napyan Anno dönj 1 . 5 . 6 . 5 . 

Ketcher ferenth Jypolthj keze yrafla 

1 5 6 5. 
SEPTEMBER lsŐJKN. 

Ctxvi: ORMÁNI DEMETER, SÁROS MEGYE ALISPÁNJA, KASSA VÁROSÁHOZ. 
Eperjesről. 

Eredetijét Kassa levéltárában lelte 2651 szám alatt a' levelezetek között 'a lemá
solta Döbrentei Gábor 1835. 

Czúnzeíe, kivül. Prudentibus et Circumfpcctis dominis Judici ac Juratis Ciuibus C'iftis 
Cafíbuiensis dominis et Amicis obferuandifíímis. 

Saluté ac feruitiorü meorum Commendationem Tovvaba jó vraym czth aka

ró kegelmeteknek tuttara adno hogy Jűttón Jú az fwendi vra Jewele az 

ilis felöl ír mynd fvendi vra fmynd Zay ferencz hogy howa hamarab le-
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het vitte vigik . Azxjrth yo vraim Wz gyorgy megy Irta Énnekem hogy 

az kegyelmetek yofagabol cziák vagy felet vittik el az Ilifnek Azyrth ké

re Intemis thw kegyelmeteket hogy kegyelmetek Mynd yaraji Jndichia az 

maradikatis Bátor kegyelmetek Egyéb ily-jl Ncvitefle hané cziak az li/let 

es abrakot az kapu fam ferint az az mynden kapurul egy köböl li^let es 

egy köböl zabot. De azt kegyelmetek fietfigel el viteíTe leleffi kel penigh 

vynny az inenyt ot le rakatnak velők rákiak oth le az myt le nem séd

nek raknak azth vigik az táborba, az howa az ilys mcjler mongia oda 

vygye az fegin Ember ifte lygye kegyelmetekei. Datü Ex eperies príma 

die fepteinbs 15 6 5 Demetrius Ormani Vice Comes Cottus Saaros 

Mégis keré kegyelmeteket hogy kémeteknek lygye gongia riahamarfagal 

o^la ne lygyek oka En az kegyelmetek fegyninek karoknak. Merth ha el 

né vifik nilua megy Birragoltatö vketh merth az haragh cziak mynden 

ria vagiö az vraktul az folgaBirakval ofwe. 

KERESZTJÁUÁSKOR MÁSODNAP CSÖTÖRTÖKÖN. 

HASZNA PÉTER EGY UDVARHELYE ELADÁSÁT VALLJA TÖBB NEMES CLXVU. 
E L Ő T T , 'S LEVELÉT ERRŐL A' POZSOM KÁPTALANBA TESZI. 

Eredetije a' po/.soni káptalan országos levéltára jegyzőkönyvében. Kikereste ottan 
Gyurikovics György levelező tag 's össze is olvasta Kaszay József hites jegyző által levett 
mássát 1835&. Oclob. 18d. 

En ky wagyok Ha3na Pether wallok egy wdwar helth Hayas Jánosnak es 

az ew feleségének Kathalyn ajonnak, Hajna Myklos Iean>"anak, Hajna 

Myklosnak, az attya, Ha3na Benedek wolth, Ha3na Benedeknek az felese

ge anna a3ony wolth, es kathalyn ajony leányának, fyanak, Chrystyn a3on-

nak es Gergelnek es mynd az ew wthanna waloknak hayas Jánosnak megh 

maradekynak, az thelek melleth wallok thyzen négy hold foldeth, az ador-

ba negyedfel holdoth, nap kel elit felöl, az horgas 3elbe egy holdoth, nap 
VEGVES R. H. IRATOK. 2 4 
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keleth felöl penyghlen nagy wdwarnok hathara felöl maffel holdoth, Ismegh 

annak a labyan delrwl egy holdoth, az thelek melleth penjgh nap keleth 

felöl harmadfel holdoth, nap keleth felöl kys Benedeké wagyon mellette, 

follywl penyglen anda Pale. Wgyan azon harmad fel holdnak az labyan, 

egy holdoth, Marczel Janose wagyon mynd alól fewllywl mellette. Az alfo 

adorban falw felwl húrom holdoth, nap kelet felöl mellette Marczel Imre-

h e , nap emezethrwl penygh Marczel Pethere. Pok hegj;e alath fel holdoth 

az hathar melleth follywl. Az kys Berhesnek penyghlen az kyth Hasna 

Pether Byrna annak ismeghlen felet éhez penyglen halas wyzet, nádasat, 

erdeyeth, sasath, nadath, es mynden hozza tharthozoj'ath 3az e3thendeyg-

len wgy hogy hayas Jánosnak semmy maradeka megh ne Bolygafsa se perrel 

se semmywel az Hajna Pether maradekyth, wala mellyk fel penygh ezt megh 

Bonthana az 3erzeft, thahath 3az forenth kothele, az wallaft ezek eloth az 

nemes Zemelyek eloth thettwk. Wermes Balynth Bwdafalwarwl eskwth By-

ro. Oros Marthon, Balafsfalwarvvl. Bwchwhazy Anthal, wgyan azon Bw-

chwhazarwl, Wercze thamas Bodofalwarwl, Koczys Mathyas wgyan azon Bo-

dofalwarwl, La3ko ambwrws nagy Mady, Karaczon János Hodofy, Nagy 

Ifthwan modor Barrwl. Ismeghlen Győr Warmegyebwl Kemény andras, Ke-

meny Mathyas Kys Bayczyak, Oros Gergel, wgyan azon kys Bayczy. Ke-

gyelmetheket kérem en wermes Balynth hogy kegyelmetek ezt ez lewel wy-

woket megh hyggye merth my elottwnk wolth ez az wegezes ez follywl 

megh mondoth nemes Semelyek eloth. Ez Lewel Adafsek Pofony Kápta

lannak az en sérelmes es ty*3thelendo wraymnak thwlaydon kezekben (P. H.) 

1 3 6 5. 
KATALIN SZOMBATJÁN. 

CLXVIII. MEMHET THYHAYA ÉS MAHMUD BÉG VÁCZI FŐHARMINCZADOSOK 
NAGYSZOMBATHOZ. 
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Váczrő l . 

Eredetije Nszombat levéltárában. Kiválasztotta Döbrentei Gábor. Mássát vette Kai-
ser Józsefvárosi hites jegyző, 1837. Június 3d. 

Czímzete, kivid. Ez Lewel adalíek az Nagyf^ombathy Bironak, es mynd az Thőb 
ífew ffew Thanatz wraknak nekónk Ty^telendő wraynknak es barátinknak. 

Küf]önetönköt Irywk mS'nd fleyenkent Thy kegyelmeteknek mynt Jo Nagy-

ftombathi Thanacz wraynknak. Jol Thwgya Thy kegyelmetek hogy en az 

kereskedő népeknek mcgh thyak az leg kylíebykben foha femi bantafla-

ra nem woltonk, Sewtt a holott Lehetet myndenyvvt olthalomwal woltonk, 

mojlan is es ennek wttanys mynden olthalomwal akarónk Lenni, es azt 

akarywk 3abad wttok legyen mynd ala Jőnnj menni, azért Jo Thanacs 

wraym emlekczhetyk Thy ktek- ennek elötöys Irthonk wala Thy knek bog 

Irfaíjőghi Mathe adoffaga ffelöl, kywel az itt az cfaflar harminzyagyan adolfa 

maradót wala es az 3ydok Lőttének wala kezeíTek eretthe mynd egyglen 

fem atta meg, Imar hogy az Sidok kezellek wolthanak mynd hazokat mar-

hayokat el adattam az chj'aíTar penzeyert megh onmagys mynd ffelcflegck 

gyermekek kezeíTcghen wadnak mojlanis, azért ennek előtthe hogy Irtonk 

wala Irfaíjöghi Mathe ffelöl, vgy Jelentet he wala megh thy k t ek hogy my-

wel otthon nem wolna, az ugy wolt az Jelentés is igaz wolt, de niojHum 

byzonwal megh értetwk. hogy Irfa3oghi Mathe otthon wagyon, es kerywk 

thy kket Thowaba walo baratfagonkert hogy Igaz Thőrwyn fierent, mert thy 

k tek hyí]wk, hogy Igaz thőrwyn wagyon, elegheteíTenek megh imar az 3y-

dok wele, mert akoron az 3ydok wele Jamborol chelekedenek wele hogy ke

zeflek merenek eretthe Lcnnj az wttanys hogy az kochyt Lowa^lol es mar-

hajlol Thőlem megh 3abadeytak byzon az ys kőí]őnt wolna ha megh ghon-

dolna de my azt cheleketwk az Thy kegyelmetek baratfaghaert es az fok 

Jámbor kerefkedő népekért, Azért Jóyón ala az my hy tönkre myt fíel, mert 
24* 
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my az Sydokwal is byronk, nem hagywk hatalmafkodni, Lam az chyaffar 

penzet az my hyttonkre keet[]az Loo Thereh pénzt reya byznak, nem mer

ne azért az my hy tőnknek hynnj es ala Jonny, es hozza megh nioJan az 

myt megh hozhat, az Thőby bolys mynden Joot chelekeffímk wele Thy 

ks e r t , Towa ez moilani Thőrwenyet wgyan Thy reátok byztuk mynt Jo 

Thanas wraynkra, mert Jol Thwgya Thy k . mo^lani Időben az 3ydok oda 

Thőrwj'nre nem mernek, es ha walamit Thy k tek my reánk byzand ky Ty-

teket Ide ala oly dolgotok wagon, myndéből feghcdfeghet a3°anlywk Thy 

kesk- Jo wala3t waronk Thy ktwl- dátum Vatii Sabbatto ante katharine 

1 5 6 5 Watzon Memhet Thyhaya es Manmt bek az hatalmas CfalTar wttan 

ffew flew harmiczadoíTok. 

1 5 6 6. 
FF.JIRUAIUUS HDIKKN. 

CLX1X. POZSO.V VÁRMEGYÉBEN TARTATOTT BÜNTETŐ TÖRVÉNYSZÉKNEK ÍTÉ
L E T E , GYILKOSSÁG ÜGYÉBEN. 

Eredetijéről hitelesen levett másolata van a' pozsoni káptalannál, Caps. 7. Fasc. 6. 
Nro. 17. alatt. Találta ottan Dóbrentei Gábor 183G. Május 31d. Mássát vette Kaszay Jó
zsef káptalani hites jegyző. 

Anno Dni 1566. die 11. Mensis Február, factum, et celebratum est Judicium inter 
Egregios Dominos Magistrum Georgium de Olgya Prothonotarium Dni Judicis Curiae 
etc. ab una, ac Michaeleai Farkas de Besse partibus ab altéra ratione Interfectionis Agi
lis Galli 3abo per hos Infrascriptos Diios Nobiles ad id per MichaelemFarkas convocatos, 
videlicet Anthonium de Naghwath Judliüm Coinitatus Posoniensis, Gaspar de Thard , 
Leonarduni Ainade de AVarkon , Sigismunduin de Bwchan, Joannem Literatum de Felsew 
Zthwbycza, Blasium de Seyther , Nicolaum de Erdewhegh , Demefrium Papy de Kezy-
holcz, Sebastianum de Arokhath, et Gregorium Thewrek de Bory , Propositiones, et Al-
legationes ab utraque parte simili modo per omnia sünt factae, propositae, et allegatae, 
quemadmodum in Sede Judria Cofttis fuerunt, et prout Literae Citator. continenl. Tan
dem processimus ad evaminah , et inquireri. testes infrascriptos. Itaque 

Primm Testis Gaspar Merey, Juratus et examinatus fasstis est , hogh my koron a 

Korompa kes dezmayat megh wetthek wolna, olgyay Mefter, Spaczay Mar

thon, Kemendyek evv wele Eggyetembe kerthe wolna Emre deákoth, es 
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gal deakoth, hogh az dezmalafth, Bohonyczon kezdenek el , merth az 3e-

gensegh kenyergeth wolna neky, hogh Ideyen Be hordhathnak Marhayo-

kath, es az Wetheshcz ke3ewlhethnenek, Amazok rea fclelthek wolna az 

dezmalafra es hogh el kezdettek wolna az dezmath 3amlalny es Irnya, de 

hogh Emre deák arczol Chaptha az Porth ew nem lattá wolna, Emre deák 

lowara Ilt wolna, es el menth wolna, az ew 3olgayath Merey Gasparetys 

Immár Igen wcrthek wolna, es hogh ew oda menth wolna ew nem lattá 

wolna sem Matthyas Ispanth, sem Mattyas deakoth, hanem fel ora mwlwa, 

Awagh majdan nagyob Idew mwlwa, Azonkewzbe Jewtthek wolna Be 

Matthyas Ispán, es Matthyas deák de nem az wczarol Jewttek wolna Be az 

házba, hanem az wdwarrol az Paytha felewl Jewttenek wolna Be Sablya-

yok fel kewthwe, es az Pwskara rea wonwan az gemeth, gal deakoth 

3ydnya kezdettek wolna Besthvc, kwrwaflyanak ez okaerth hogh az ew 

Wrok Jobbagyath werthek wolna, gal deák mondotta wolna hogh ewtheth 

ne jydnayak, merth nem ew myelthe wolna, hanem az ky mywelthe wol

na, dolgára menth wolna, Annál Jnkab 3}:ttok, es fenyegettek wolna, gal 

deák mellewle Pwskayath Rágatta wolna, ezt Iathwan ew Merey Gaspar le 

chendezetctte, es Intette wolna, hogh semyth ne Indetanna, Amazokra for-

dolwan Megys 3yclogatta wolna Ewketh, es Intette wolna ewket, hogh 

dolgokra mennének, Wroknak, es Magoknak karth es Bwth ne 3erzenne-

nek, merth ebhewl Ember halai tewrtennek, Aztes mondotta wolna Mat

thyas deáknak, hogh az Botthal wgh Ithneye Agyon hogh megh halna, ha 

dolgára nem menne, Annak Azt mondotta wolna, hogh maftan nem ew 

3olgaya wolna, es az okaerth azt raytha nem mywelne, Ew Azt mondotta 

wolna neky hogh wagh wolna ew 3olgaya, wagh nem de megh mywelne, 

hogh haboronak oka ne lenne, 03I011 gal deák a 1 az ew haza fele Indoltanak 
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wolna, pana3oIkodoth wolna gal deák, hogh mynemew dolgot mywelne-

nek Raytha, es hogh 3allasara menne, de ha Bekewel nem lennének, el 

nem 3enywedneyc nekyk, ew hazánál le fekewth wolna, gal deák wy*33» 

menth wolna, Annak wtonna nem twdnaya, mynth Jarthak wolna, de mynd 

az Farkas Myhal Jobagy, es mynd az ew Jobagy azt mondottak wolna, hogh 

gal deák abban Bynthelen wolthwolna, merth gal deák feddetthe wolna Em-

re dcakoth, hogh az jegeny Emberth werthe wolna, hanem azth mondotta 

wolna, hogh wenneye megh az mywel Tharthoznek, es lenne Békességes 

Thewle, es hogh Matthyas Ispán kyaltott wolna az Byronak, hogh fel kel

ne , es lenne megh az myt Wrok hagyoth wolna, mert maftan wolna Ideye 

ew ez dologban teAvbbet nem thwdna. 

Secundus Testis Michael Somogy Scrvitor Domini Martini de Spacza, ibidem inPos-

sessione Spacza commorans Juratus, et examinatus fassus est , hogh domlorol Jewt te -

nek Wolna Bohonyczra dezmalny az Byro Hazánál megh 3allottanak wolna, 

Mattyas deák, es Matthyas Ispán Jewttenek wolna oda 3allafokra, es Mat

thyas deák az Merey Gaspar Sakatthyanak Itette wolna az Pwskath Agya

hoz, Imre deák kérdette wolna az Byrot my wolna az oka, hogh be hor

dottak wolna az dezmath, Azt mondottak wolna, hogh Wrok hattá wolna, 

mert ew nekyk karos wolt wolna, mondotta wolna Emre deák nekyk, 

hogh hath ember az eltemesebe Efkwnenek megh Raytha, hogh thewrwe-

nyek wolth wolna, es mennének el wele, Amazok penyg megh nem Akar

tának wolna Eskewdny Raytha, es Azon kewzbe Jwthot wolna egh Kry-

san Neweo Ember, az Azt mondotta wolna, hogh Thewrwenyck wolth 

wolna, Imre deák hazzuttat mondotta wolna, Krysan Ismegh wy*33a mon

dotta wolna, es Imre deák Arczol chaptha wolna, gal deák az ew tarfaywal 

fedette wolna Emre deakoth, hogh Azth ne mywelne, merth maskcppenys 
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megh lehethne, Imre deák ezen megh haragwth wolna, Iowara fewl Ilfc 

wolna, es dolgára menth wolna, hanem az wthbol 3oIga3'ath w3;33a kywl-

dette wolna, es megh hattá wolna, hogh ha dczmalnanak welek lenne. Az 

Byro hazathol az ellen Bely 3om3edhoz menthenek wolna, Merey Gasparys 

oda Jwthot wolna, Az 3egenscgetys Begywltettek wolna, í r tak, es 3amlal-

thak wolna, Az dezmath, azon kewzbe Matthyas deák, es Matthyas Ispán, 

feghwerekkel, es Pwskayokal Az házba Be Jewtlcnck wolna, gal deakoth 

3ydnya Bestye, Arolo, Kwrwaffyanak kezdettek wolna, hogh ew Wrok 

Jobbagyat werthek wolna, ezt halwan Merey Gaspar kewzthek el chygetthe 

wolna, Az Iraft, es 3amlalafth, mykoron el wegeztek wolna, \Vy33a Is-

megh az Byro hazahoz menthenek wolna, Merey Gaspar gal deakoth ha-

romzer ízbe hy wattá wolna, Ezen kewzbe, Mattyas deák Jwtot wolna, es 

ezt mondotta wolna, hogh gal deák az ew Thwrbayarol az lakathot el lop-

tha wolna, mondotta wolna neky, hogh ne kereskedneyek, merth nem Jol 

Járna, mert nem loptha wolna gal deák az lakathot el, merth gal deák

nak wolna pénze kyn lakathot wehethne, az harmadyk hywasbol mykor 

W};35a Jewth wolna gal deák, az Byro hazahoz, mondotta wolna Mattyas 

deáknak, hogh ha megys azt mondannaVa, hogh ew Besthye Kwrwaffy wol

na , Matthyas deák azt felelthe wolna, hogh megys Azonth mondannaÁ'a , 

gal deák Arczol Chaptha, Istegbe estének wolna, gal deák mynd feghwe-

refthewl az fewldhez chaptha wolna, es mondotta wolna, hogh azt mywel-

hethne Raytha az myth Akarna, de nem mywelneyc, ezt lathwan az Byro 

ky fwthamoth wolna, es hogh az nepeth fewl kyaltotta wolna, Kochora es 

Barchyk az ket ember Jwtottak wolna, gal deakoth Isteken kapthak wol

na azon kewzbe Matthyas Ispán ys Jwthot wolna, o3ton wgyan Azonok ke

zébe wagdalthak wolna, ew Somogy Myhal hogh segeteny akartha wolna, 

file:///Vy33a
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az Byro hat hol megh rágatta wolna, es megh nem segélhette wolna, mert h 

e\v nekyes ákaryath waghtak wolna, gal deák ad wdwarra fwthamoth 

wolna, wtanna mykoron ky menth wolna Imar akoron gal deák el eseth 

Wol&a, kerthe wolna hogh myndeneketh megh kewethne, es hogh papoth 

hozathna, es hogh az pap myhelen el Jwthot wolna, ottan megh holth wol

na, ezthes mongya Somogy Myhal hogh az Farkas Myhal Ispannya Által 

a kardia Iewnny kettjerj's de gal deák nem hattá wolna, es hogh Matthyas 

deakthol el wetthe wolna az Pwskath, es fewldhez Itette wolna. 

Terti/a Testis Nicolaus Zakach Servitor Gaspar. Merey, Juratus, et Examinatus 

est , fassus est per omnia modo simili sicuti Testis praecedens Michael Somogy, ezt 

hozza tewen, hogh ew gal deáknak az 3ablayath kezehen atta wolna, de 

semmyth nem mywelhethct wolna wele , merth Imar sebes wolth wolna. 

Thowabba hogh Barczykoth megh fogthak wolna, es mas nap az Wrahaza-

hoz wytthek wolna megh Jewen mondotta wolna Barczyknak, hogh az 

Arwlo myre mywelthe wolna ezt mondotta wolna, hogh az myth wrok 

hagyoth Avolna, Annak megh kelleth wolna lenny. 

Qnartus, Qui/itut, Se.vties, et Septiums Testes. Providi Paulus Kraychy, Seba-

stianus Heryan, Stephanus similiter Heryan, et Joannes Synko Jobagiones Domini Gas-

pari Merey, in Bohonycz commorantes, Jurat i , et examinati fassi sünt uniformiter, 

Mykoron az dezmasok kewzeth, es az Ispánok kewzeth az ejwewejes megh 

eseth wolna, Emre deák megh haragwth wolna, es lowara fcwl Ilt wolna, 

es Sombathba menth wolna, ezek ezt lathwan feltének hogh az dezmalas 

el haliad na, menthenek Merey Wramhoz, es Ewtbet kerthek hogh Ala Jew-

ne gal deákhoz, kérne hogh ne hadna el az dezmalafth, hanem had 5am-

lalnaya megh Merey Wram Ala Jewth wolna, es kerthe wolna gal deakoth, 

hogh az dezmalaft ne hadnaya, Amaz megh mywelthe wolna, Merey Gas

par kerthere hogh megh 3amlaltha wolna az dezmath. Azon kewzbe hogh 
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ky Jewth wolna gal deák az Wczara, Matthyas Farkas Myhal Ispannya 

azt mondotta wolna gal deáknak Befthye, kwrwafly. Immár ky Iztctek 

Spaczarolys de megh ma Innethys ky kergethlek, az halai mynth es hogh 

eseth, Abban semyth nem Thwdnak. 

Octavus Jacobus Berthkowycz, Nonus Joannes Awgwsthynowycz, Decimus Adam 

Awgwstynowycz, Undecimus Michael Bereczko, Duodecimus Matthyas Alexkowycz» 

Tredecimus Georgius Derdwlla, Quatuordecimus Petrus Hrony, Quindecimus Vincentius 

Prwhaczowycz Coloni praefati Gaspari Merey in eadem Bohonycz Commorantes, Jurát! , 

et examinati fassi sünt , de Morte galli literati nihil scire. 

Príma Sententia ezt nyerth, hogh az Citatioban ys .megh wagyon az 

Coiiiifsio az Byzonsagok es megh wallottak hogh az Ispán mondotta es 

kyaltotta, hogh annak mostan wolna Ideye az myt Wrok megh hagyoth wol

na hogh megh lenne es az Byro Macze Palowycz Nahoreth k);altot wolna, 

ez okokerth Farkas Myhalnak harmad magavval wagyon hythy sibi simili-

bus in facie loci Bohonycz Thyzen Ewted napra egh 3oIga Byro es Egh 

Efkewth Afsefsor elewth Az Bohonyczy B)'rohazanal, ezen hogh gal dea-

koth az ew hyrewel Akarattyawal es Hagyomasawal megh nem Ewlthek, 

es bogh az Byroys az ew Akarattyabol es Hagyomasabol Nahoreth nem ky-

altot, ha penygh megh nem eske3yk Condemnatus. 

Secunda Sententia, Matthyas Ispán, Matthyas deák, Kwthera alias Kwd-

lathy myerth hogh ezekéi 3ewkthenek Ewnen magok Bynefse tettek ma-

gokath, az Byzonsagok es azt wallyak, hogh ezek garazdalkottanak es ewk 

Attanak okoth az haborsagnak es az ew kezek myath holth megh gal deák, 

ez okokerth az orjag el wegezet Articulosa 3erenth Proscriptusok. 

Tertia Sententia Barchyk Monyowycz myerth hogh Tharsa wolth Kw-

thorawal es eggyewth kapthak gal deakoth Isteken es az ew kezekben wag-

dalthak, es Ewltek megh Barczyknak es wagyon az ew Sententiaya tewr-
VEGYES R. M. IRATOK. 2 5 
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wenye mynth az fellyewl megh mondótl> háromnak, de wgh hogh az Actor 

az orjagh Thewrwenye jerenth myndenykre kylemb kylemb 3emelyekkel 

Eskwggyek feyekre harmad harmad magawal. 

Quarta Sententia Myerth hogh az Byro Macze Palowycz az Ispán 3awa* 

ra Nahoreth kyaltot, es Myhalth Hatholth megh wagatta ncghwened maga

wal walo hythy wagyon sibi similibus, hogh ew gonos 3andekba, sem Na

horeth nem kyaltot, sem penygh Myhalth gono3 sandekaba megh nem kap-

tha, wgyan azon Bohonyczon Eskewggyek az fellyewl megh mondoth Thy-

zen Ewted napon, hol penygh megh nem Eskew3yk, Wgyan azon Senten

tia mynth az tewbbynek. Farkas Myhal az Barczyk dolgath es rea walo 

Sententiayath Áppellala pro eotum. Wgyan azon Farkas Myhal az Byro Ju-

ramentomath ys Macze Palowyczeth Áppellala pro eotum. Wgyan azon Far

kas Myhal az tewb dologba Semmyth nem Appellal. Thowabba az ewnen 

Juramenthomath es Acceptallya, Wgyan azon Farkas Myhal myerth az hogh 

az Solgak proscriptusok semmy kewzyth es dolgath nem atthya hozzayok. 

Olgyay Mefther Wram Az Farkas Myhal Juramentomath omnino Appellalya 

hogh ew Farkas Myhal wgh Efkwggyek az mynth Olgyay Mefther az Cita-

tioba az ew Actioyath fondaltha, de az Citatio lewel my eletthewnk nem 

wolth, es my azt nem lat thwk, hanem Olgyay Mefther az Warmegye No-

tariufsanal mongya wala hogh wolna. Ezt sem kel el feledny hogh az fe^ 

lelethkoron az In Causam Attractus az Byzonsagokath prohibealta, et poft 

latam Sententiam prohibuit . Corcordat cura Originali Michael literátus Lyndwend. 
Juratus Nótárius Comitatus Püsoniensis ad fidcm suam manu ppria. 

1566. 
NAGYPÉNTEKEN. 

PER LESZÁLLÍTÁS, V. EGYEZÉS FOGOTT BÍRÁK ELŐTT, 
Nagyjókán, Poson megye posoni járásában. 
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Eredetije a' posoni káptalanban C. 10. F. 3. Nro 5. alatt. Kijegyzette Döbrentei 
Gábor 1836. Lemásolta Kaszay József káptalani hites jegyző. 

Az ínynemeó pere Es Tcőruenye Wolt Gal Jánosnak Farkas Jánossal Es Az 

Ed fiavual Ezer Eót száz hatuan Eót Esztendeigh eleet, Ez may napon Tud-

ny Hlyk nagy pinteken in Possessione Nagy Jolka le szalletottak, Ily Ok 

Alath, hogy Walamellyk feel Ászt fel Inditna szász forynton Maraggyon, Es 

A my nemö Ember halai kosztok Eset Wolt Farkas Benedektől, Waykay 

Kelemennek , Aztes Ez may nap Weghesztek El, fele dyanak Ez may napon 

meg Attak, Es Az felet PinkeóTd napj'ara haltak. Efztis Hlyen Ok Alat, 

hogy Walamellyk feel Afztes fel Indítana Száz forinton maraggyon. Waykay 

Jánosnak Ismeg minemö Harogya Wolt, Nagy Péterre, Afztis mynd Jóra 

Weghefztek. Ezeknek Szerzeóy Ezek Ez Szemylyek Woltanak. Illyés Ift-

uan de Illyés Hazáról, Gergely Deák Nagy Magyary, Bosnyák Markó Ma-

gyarbeelrcól, Bertaly Péter Nagy Jolkay, Betlen Gergely Wgyan Azon Nagy 

Jokay, Czenkey Benedek Chenkeredl, Matyns Mathe Kys Jolkarnl, Provi-

dus Nyreő Jacab, Illyeshazarul, Providus Gal Miklós Wyhelyreól, Molnár 

Benedek Vyhelyredl Byro. 1566. 

AZ ELÉBBIHEZ TARTOZÓ. A' káptalanban C. 7. F. 11. Nro 24. Az my-

nemew dolog ez lg Erthe megy K: hogy az Waykay János Acthya wolth az 

Waykay Kelemenek az ky megy holth es az dolgoth addek el nem üvegez

hettek kwlwmben hané. Hlyen okkal hogy az mynemew perre wolth az En 

Attyamnak Farkas Jánosnak gal Janofsal azt En megy Engetthem merth az 

Gal János fya onokaya wolth az Waykay Jánosnak es nem akarta hogy en 

azwtan megenthPerellyek wele Azérth az ember dy wthwen forenth de yl-

lyen okkal: hogy az Per le sallyon, es Annak kwtele -f: 200. walaky In-

deythya. Immár az fel Pcrefsek Waykay János Por Wyhely ez fellel fyay fe-

lewl Mathias es Georg felewl, es Attyafyay felewl es az Gal János fya Ger-
25* 
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gwl Nemes ember kys Jolkay es felel hogy w ys Nem Indeythya az Perth 

az mj'nemew Pere wolth az en Actyamwal Farkas Janofsal Gal Jánosnak. 

Immár Énnekem felelnek es walnak menedeketh Farkas Benedeknek, es 

Nagy Péternek Nemes embernek Nagy Jolkayak ez es Enys wallom hogy 

nem Indeythom az Perth es felelek bathiam fclewl Farkas Isthwan felewl, es 

Atthyamfyay felewl. 

1 5 6 6. 
KEHESZTELŐ SZ. JÁNOS SZÜLETÉSE NAPJÁN. 

CLXXI. H A D I T Ö R V É N Y S Z É K ' ITEiLETE. 
Ungváratt. 

Eredetije gr. Sztáray levéltárban. Kijegyzette Dóbrentei Ga'bor. Lemásolta Krieger 
János. Összeolvasta Szidor Antal praemonstrati k. professzor és Ertly János levéltárnok. 

En Wckey ferentz, Cha^arnak Ew ffelfegbenek hady Byraya Es Capitan-

nya Myndeneknek az kyk ez En lewelemeth latt)!ak adom emlekewzethre, 

hog mykor 3enth János Bapti^la 3ywletefe Innepe napyan, En yth Ong-

warth az Ew ffewfeghe Thaboraba az En jokafom 3ewrynth Efkywth 

Ifpanokwal, Es egyéb tewrwj'ntudo Nemes 3emelyewkkel Tabory Ther-

wenyewknek meglathafara le ylthem wolna, Jewwe elewegbe Pongratz 

Nagy Myhalyi János Es ada elewnkbe elew3er Eg kewthel leAveleth Mel 

kewtel lewel kewlth wolth yth ongwárth Ez Ew fellegbe Thaboraba, 

gywmelth otho Bodok a3Jon nap wtban walo thethertheken. Mas lewe-

leth efmegh ada be elewnkbe, itelth lewcletb , mel lewel kewlth wolth 

yth ongwárth 3enth Vrban Papa napján. Mel lewelnek mogya folyafa azth 

tarthanaya hogy fok io Byzonfagh által. Naghmyhal waraba, az o warban 

az Nehay 3obrantzy János konhaya heleth, kyn az idesbyk Ewndenffy 

fferentz hatalmafwl walo Epywletewth tewth wolna az kewthel lewel 3e-

rvnth Naghmyhaly Pongratz Janofnak itelthewk wolna. E melleth wgyan 

azon Pongratz János ezth mondván, hogy ez meg megmondoth idesbyk Ewn-
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denffy fferentz nem hogy ez Therwenek az Ewnnen maga kevvthele 3ew-

rynth Engedne, de mynd Ez may Napyklan az megitelth konha helcth 

hatalmafwl az kewthelnek terhe ellen nála tarthanaya mollban fem akar-

naya meg Bochatany kybewl kywana my Thewlywnk terwynth az kew-

thel lewclnek mogya es terhe 3erynth. Ezth meg halvvan \vy30nth az meg 

mondoth idefbyk Ewndentíy íferencz oda Be elewnkbe Erfewk wramnak 

wg mynth Cha3arnak Ew ffelfeghenek heltartoyanak Eg leweleth wyite-

lethrewl walo parancholattj'ath, mellyeth my Nagy Ty3telTegwcl Elewnkbe 

wetthj'wnk es mcgohvailok Mykor az Erfewk wram leweleth mynth 

wrwnkoth meg Erthewtthewk wolna. Wyjonnan ez kethffcl kewzewth wa

lo Therwenth mynd eleythywl. ffogwa ez may Napyglan wegyk meglat-

tbok wolna az Ewnnenmagok kewthel lewelewk 3er)?nth Jo igaffagnak 

meglathafa 3crynth. mynth bog ez ffwlywl meg mondoth idefb)'k Ewn-

denfiy íTerentz, az Ewnnen maga 3abad akarattya 3erynth walo kewthel

nek rea es magara wethelenek az itelth lewel mogya 3erynth nem Enghe-

dewth de iewthynkabb batalmafwl ellenne alloth. Mykcppen Ma^lhan is 

ellene al , az Ezewr fforynthnak ífyzetefe terhén mara3taltok mara3ttyok is 

Ez my Therwenywnkkel az kewthel lewelnek ereyewel Tbowaba mynth 

hog ez keth ffel kewzewth walo Pewr, yg, Ewnnenmagok 3abad akarat-

tyok 3erynth walo kewthel reayok wethele alath wagion . Mykeppen az 

kewtbel lewel nylwaban meg mutattya. az my Therwenywnk Ennél Tho-

wab nem Bochatbattya. — Mel dolognak Emlekewzetyre es Erewffeghcre 

Attok ez my lewelywnketb, meg Erewffethwe chymeres Pewchetliywnkcl 

es kezem irafawal, Ez lewel kewlth Ongwarth ez fely wl meg irth 3enth Já

nos BaptLfia 3ylethefe Innepenek napyan. Anno dominiMillefimo Quingen-

telimo Secagefimo fecto (P. H.) Fran Wekey manu ppa 

file:///vy30nth
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15 67. 
JÚLIUS I S D I K A N . 

C L X X I L GYŐR VÁROSA NAGYSZOMBATHOZ. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijcgyzette ottan Döbrentei Gábor 1836. Le

másolta Kaiscr József városi hites jegyző, 1837. 
Czímzete, kivül. Frudentibus ac Circumfpcclis dnis Judici Juratisq Civibus, Civita-

tis Tyrnavieii Dorainis et Amicis nohis obferuandifTimis. 

Prudentes ac Circumfpecti dominj et Amici nohis obleruandi, salute et ob-

fequj nojlri coinmen: Akarok kegteknek twthara adnunk mynt Jo 3om-

3ydynknak mywel hog Jewt wala az my Semylewnk eleybe az my Polgár 

taríwnk Kalmár Balas es panajolkodik mynekewnk hog onnayd az kegme-

tek warofabol fenyegethe wolna kazdagh János meg thartaffal az meg holt 

Kalmár Farkasnak adoffagayrth, mell leweleth az my 3emylywnk elewth 

ys megh olwa^lbattwnk. Azyrthen my thy kegteket kyrywk hog hywa-

fa kegtek elew azt az kazdag JanoJih es fegye meg kegtek róla hog igen 

ne fyeffen herthelenkedn}' mert meg adolía fem thetthe, hanem ha my

wel adoff az my Polgár tharfwnk, awagh adoff wolthys, Jewyen ide, es 

meg elygythethyck vvele igaffagos theorwynnyel , addy^g ne ir)"on efféle 

kyfebfyges dolgokat ide In reliquü eafdem dö quam felmé valere cupimus. 

Datü Jauriny 18 July anno 1567. Thomas Safar Judex Caeterique Jurati 

Cives Civitatis Jaurieri. 

15 6 7. 
AUGUSTUS ÍODIKÉN. 

CLXXIIL KORiMS DÓRA NÁSZRUHÁJA. 
Eredetije gr. Zichyek levéltárában Palotán. Találta ottan és mássát vette Döbren

tei Gábor 1836. Aug. iád. 

A mene marhat wekey ferenc adót komis doninál Golopi gafparnewal Árul 
walo legiftrum 1567. 

Egi arany lanezot eöreget kyben wagony $az arany forint Mas kys arany 
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lanczot kyn arany fygw wagon drága kwckel Tyzcnhet arany gwrw ky-
ff /[ 

ben kwek wadnak Egy pechetes eöreg arany gwrv ky az anyays wolt 

Nocz aranyas kupa mynd fedelestwl Egy 3erechcn dyw kupa Tyz ezwft 

kalan Egy ezwft fo tartó Egy eöreg párta ew aranyas Egy korda 

módon walo párta ew Egy wy'felw párta ew Egy eöreg aranyas Ezwft 

nyakba wetw mynd b o n c b o k w a l egetembe Egy ezwft aranyas kary-

k a , Egy ezwft aranyas h a n g á r Egy ezwftcs Aranyas 3ablya; Egy 

Ezwftes aranyas h e g e f t e r Egy ezwft aranyas Sarkanthw f};w Egy 

Embere walo ezwft aranyas kapoch nyoch Ket eöreg ezwft pohár, Egy 

kychyn ezwft pohár Egy wont aranyheög fwba ; Egy neft fwba ky- \ 
ff K 

nek kamoka afelé Egy kamuka kvntws kynek tafota az afy'a Egy gra-
i 

nat keönteös; Egy Skarlát keönteös Egy rwhanak walo zwd kamoka 

Mas rwhanak walo weres kamoka Harmad rwhanak walo dwpla Tafota 

Ket weres kamoka 3oknya; Egy eh eme l e t 3oknya Egy tafota 3ok-

nya; Egy felfeö rwha fkarlat Egy weres kamoka dolmány kyn ara

nyas gombok wanak Egy aranyas barfon paplan; Egy eöreg 3wneg 

Három kezep 3cöneg; Ket b o k o r gem tol keötet Egy b o k o r darw 

tol keötet, Egy Sywegbe walo gem tol keötet3 Ket aranj'as f e k t w 

Ket gwngeös homlok eleö ; Ket eöreg gcöngeös fedél, Ket geöngeös Ele-

kwtw fw; Ket geöngös Ingvval, Geöngeös hymeg (az az hímek) Ing 

walak; Eleö keöteök; lepedepk. Abro3ok, Párna hayak, kczkeneök, 

Párnak , Ezeket meg nem 3amoltam Égy Irot hynto 3eker, Négy 3e-

keres lo 3az aranj' forynt, 3az forynt apró Pinz Egy" fel falw ky

nek weche newe wy warmegebe ky 3az hetwen wt forintba wolt Rw3kan 

egy ^obbagot ky" 3az foryntba wolt zálogba ef. 

Fran Wekej manu ^>a. 
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Atta az wtta 156 7 1° Aug: It tarkanba Egy ezweft aranyas pary-

kat Egy rwhaba walo ezweft kapochot aranyoft nyg kethes Egy ezweft 

hanzart ket aranyas kwppat (P. H.) I§) Fraz Wekej manu ,ma. 
Jegyz. Wekey Ferencz, Komis Dórát nyilván mint atyjafiját nevelte, 's annak 

anyjáról maradottjait is vele adta. így az atyjáról, sarkantyút. Vagy magyar asszony 
tánczban talán viselt? Elejei asszonyruhák között dolmány veres kanmkából, süvegbe va
ló gém, daru toll. írott (festett) hintó, akkor! Figyelmet e'rdemel ez az akkori öltözet
re nézve. L. Magyarázatok es Jegyzetek. 

1 5 6 7. 
SEPTEMBF.R 29DIKÉN. 

Simándrdl. 

C L X X I V HESZON TEMESVÁRI PASA. ZAY FERENCZHEZ. 

Eredetije gr. Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz, hites ügyvéd 1837. 
Czímzete, kivül. Magnifico dominó Fraü. Zay de Chyemer Capitaneo ac Consiliar. 

Sacfatmi Romanor. Cefar. ac Regié Maiestat. düo et amico nobis honorando. (A' pecsé
ten ez olvasható : • son : pasa temes : vari). 

Magnificc diíc et amice nobis horan, falute et amititie ntre snmmam com-

men. az nagyffagod rabyath az Rat3 Iwant Temefvarra kwltem, kerefTe meg 

az Wrath, lm cnys rüwyd nap baza megyek, es nagffnak wagy a száz tal-

lertb, awagy aRatzot meg kwldem. az en kegyelmes Wram, a hatalmas Thya-

íjar mailan nekem atta Jaíj Lukachyoth, arokbatty Löryncheth, es Jenöy ne

met kapytant, azért N. Iaffbn, hogy az [Jegyen rabok rtabadwlyanak, de 

kérem megys, hogy N. Parancbyollyon BornemyíMa Imrének, hogy az en 

Rabaymat, nagy ambru^l, nagy Janóul kwlgie be. lm enys az gyermeket 

kw kwldem, es Lefan myklojlys kwgye be k e : vele. felic. dat. ex Symand 

29 die Septembris 1567. Temesvary Hefjon Paffá. 

15 6 7. 
OCTOBER 21D1KÉN. 

T E M E T É S R E HÍVÓ. 
CLXXV. ZRÍNI ILONA, GUTI ORSZÁG KRISTÓF ÖZVEGYE, NAGYSZOMBATHOZ. 
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Csejtérdl, Nyitra' vágujhelyi járásában. 
Eredetije Nszombat levéltárában. Találta ott és lemásolta Döbrentei Gábor 1836. 
Czi'mxete, kivül. Prudentibus ac Circumfi>ectis diüs Judici et Juratis Ciuibus Ciui-

tatis Tyrnauiensis Amicis et Yicinis honoranit. 

Prudentes et Circumfpecti diü et Amici Nobis honorandi Saluté et Nostri 

commendationé. Mverth hogj Az Wr iilen illjen Nagj keferwfegel latoga-

ta Megh hogy elottwnk walo Jaroth kj wewe ez wilagbol es az tcjinek 

el takarafanak walo Napoth hattuk mjnd 3enth Nap wtan walo wafarna-

poth az az Novembernek mafodik Napiath Azerth kerijek kegmeteketh 

mjnth 3oni3ed wrwnkath hogj kegtek az Nap légien Jelen ith tfeiten az 

temetefen Ifmegh kegnek mjnden baratfagal Megh halallyok Ijlen tartfia 

Megh kcgteketh Jo egeiregbe Datü es tfeite 21 Octobr 15 6 7 

Heléna Zrini Relicta Spt. ac Mag. qnond dni 
Chtophori Orsagh De Gwth, Comitis f 

1 5 6 7. 
KARÁCSON Kl.ŐTT KEDDEN. 

SPÁCZAI MÁRTON NÁDOllI HIVATAL HELYETTESE, TUNYOR JÁNOS 
NSZOMBATI BÍRÓNAK. 

Spáczáról, Pozson vmegye pozsoni járásában. CLXXVl. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 183C. Lemásolta 

Kaiser József, 1837. 
Czt'mzete, kivid. Ez lewel adassék Twnyor Janóinak Nag Szombaty Byronak Nekem 

Jo Wramnak Barathomnak ke/.eben. P. H. 

KiMönethemetth cs ÍJolgalathomatth írom kiiiednek, mijnt Wramnak Ba

rátomnak, lm mondgia az en Jobbagiom Tronfvch andras Spaczay, hogy 

Rombatban íjiartho Iftwan adós woltth neky ketth forynthal, es az az í]y-

artho ijiwan mynd felefegestöl megbj holtth wolna, Amy morha);a pedygh 

woltth, azt mynd kiiíed wette wolna hozza, azért kérem kiüedet, hogy 

kiiied elegyche megh az en Jobbagijomat az ketth forynthrol, mert Testa

mentumában ys meg hattá. Ijicn tarcha megbj kíiíedet. Költ ez leuel 
VEGYES R. M. IRATOK. 2 6 
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Spaczarol karachdn elöt walo kedden 1 5 6 7. e3tendoben. — Martinus de 

Spacza, vicegerens officy Palatinalis. — 

1568. 
JANUAÍUUS 16DIKÁN. 

Ű R S Z É K É R E fllÉVÓ 
CLXXVII. ZRINI ILONA, ORSZÁG KRISTÓF ÖZVEGYE, NAGYSZOMBATHOZ.: 

Csejtérdl, Nyitrában. 
Eredetije Nszombat levéltárában. Találta ottan és mássát vette Döbrentei Gábor 

1836. Június lúd. 
Czímxete, kiviil. Egregys Doininis Judici et Jurát Ciuibus Ciuitatis Tyrnauiens. 

Atnicis ac Vicinis observ. (P. H.) 

Egregy domini Amici ac Vicini nobis obferuand. Salutem et nri cömend. 

Ez yöweo 3enth fabyan Sebeftein Napyan , az az Bodogh a33ony hawanak. 

20. Napyan , az íny Modri Polgarynkal wgyan oth Modron lejen walamy 

t e o r w y n y w n k , k . k e r y w k ezcrth mynth yo wraynkothBara tynkoth es 3om-

3ydynkoth , hogy . k . azra az Napra kegyelmetek kwzzewl keeth attyafy-

ath kyk thewrwyn t w d o k wo lnanak , oda Modorra kvvldene, teob Nemes 

3emyleE' kwzyben , kyke th e lhy t twnk , k y t h . k . ha megy myvvely . k . na-

gyob barathfaggal es 3om3ydfaggal megy akarywk halalny, wr i.jien tart lya 

megy . k . Datü e c Cheite 16 Január 1 5 6 8 

Heléna Z r y n y . S . et M. diíi Comitis Chriilophor Or3agh Iuö'cur Rel. 

1 5 6 8 . 
FEBRUARIUS 19D1KEN. 

CLXXVIH. BAKSAI ANNA VALLOMÁSA BERZEVICZY HENRIK SÁROS MEGYEI SZOLGA 
BÍRÓ ÉS ROSKOVÁNYI KÁLMÁN E S K Ü T T ELŐTT. 

Roskoványban, Sáros vmegye felsó tárczai járásában. 
Eredetijét Abauj vmegye levéltára mutatja. Találta ott és lemásolta Döbrentei Gá

bor 1835. Novemberben. 
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My berzewyczey henricus faros warmegie rtolgabyraya es Rofkowany kal-

man cfhkwth wallywk azt hogj hoza my élőnkbe Gergelffalway Georg Ba-

Cay anna33onth az nehay Rofkowany Antal felelhegeth ba^ay Ambrws lya-

nyath es hythy íjerynt ezt vallya bog az eo Emlekezetyrc Jol twgya hog 

Mynthíjentcn az kjí] [Jeget egieb nem byrta Mynthftenty ferencznel, erről 

my adwnk byzoníjagot, kezewnk Irafjawal es petzctewnk alat. Valete, 

Dátum In Ropkowan 19 die Február Anno diíi 1568 

(P.H.)(P.H.) 18) Henricus Berzewyczey et Colomanus Rofkowany man ppa. 

15 68. 
OCTOBER 6DIKÁN. 

SZANCSAK MAHMUTH BIÍG, ESZTERGOMI HELYTARTÓ, ZAY FERENCZHEZ. CLXX1X. 
Eredetije gr. Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz hites ügyvéd. C/.imzete 

leszakadt. A' pontozott helyek pedig olvashatlanok. 

My 3ancbak Mabmuth Begb, az hatalmas Thörük Chajarnak few helythar-

tboya E^tbergamban, ke3enethemnek wtbanna, — azt akaram thwttbodra 

adnom, hogy az mely három rabokérth az amhad Begh az ky oth fogwa wolt, 

kezes wolth, lm az egyknek az ewfarcholafath fern agatbwl fel kwldethwk, 

kynek mu3taf wolth newe, azon Beg [Jolgaya, kynek 400 forinth wolth 

farcholafa, lowal es egyéb morbawal egyethemben, azérth kérlek az en ba-

rathfagomérth, az Chyefnieo Bafanak oth ne légien banthafa, es az thöby-

nekys, hamarwalo nap fel kwlgywk az ew walchagokath, es az myth kwld-

bethnek, ym megh yrthwk; egy lowath fekewel, es pokrothawal, skarlath 

nyergewel, egy fathorth 12 parchyawal, egy bonchokoth, egy bokor gem 

thollath, egy eny az ew farcholafa, az myth 

Ezeket amhad Beg Thorök orjlagbwl kwlthe énnekem fel fern agathwl, hogy 

k: ckktípen thuthokra agyam. Ez lewel költh E3thergamban, octobernek 

6. napián Anno 15 68. 
26* 
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15 69. 
SZENT MÁTYÁS NAP UTÁN VASÁRNAP. 

ZARASZIL JÁNOSXÉ VERES MIHÁLYNÉNAK. 
Eperjesről. 

Eredetije Kassa levéltárában az egyvelgesek között, számatlanúl. Találta ottan és 
mássát vette Döbrentei Gábor 1835, Novemb. 4d. 

Ez leíJel adattaflek Veres Myhalnenek Callay Polgár a Ilonnak nekem bizodalmas 
ti$telendeő afl'onyomnak tulajdon kezébe. 

Keojeonethemeth ez 3olgalatomath írom te kegi mynth en ty*3telendeo af-

fony ómnak Az atya Ijlenteol az eo fzenth fyaerth keiíanom te keg: myn-

den Jo egeffegeth Az Vr iilennek légien hala meg mj'is Jo cgeffegben ua-

gyunk Toűabba az en Irafom te keg: femmy nem egieb ha ez napokban az 

mely day'ka az fiaczkamath fel tartotta vala menth oda Caflara lm az va

ras 3olgaja az Janoilul Izcnte hogy meg fogtak azerth tudom hogy te keg. 

értene hogy az eleottis az vetekbe efeth volt es ky is velfeoztek volth Azerth 

Immár azt gondolta hogy el fcletkeztek rula es myhelt be menth az varafba 

myngyarth megh fogtak valamy ruhaíjkaya es ladaya volt ott es azerth 

megyén volth oda merth Itt egy Jámbor akarva vala el venny Merth my-

olta Itt ez Varaion lakoth es en nálam lakoth ti^teflegben es Jámborul la-

koth, Azerth kérem az i-ficnerth is ty keg: hogy te keg .- légien fegetfegiíel 

nekye kyt keg: enis eoreokke meg jolgalok, Miklós Deaknenakis akarok 

vala Irnya, de lm azt ertem hogy nyntzen ott hon, Azerth kerein te keg: 

mint bizodalmas aflbnyomath hogv keg: kerye eotetjs az en fzomual hogy 

keg: ne hadgia az Vr i^lenerth is egy nehany aflbnyokath keryen te keg: 

tálam az Vr iilenre tekintiíe . . . . Jot te3nek vele. Barbely Demcteroe is 

keg: 3olgalatiath írja te keg: kery mynth bizodalmas aíTonyath hogy keg: 

barbely Benedeknenek mongia 3olgalattiath es kery te keg: w fzaiíaual hogy 

w keg. Is légien segetfeg az mybeol lehet mynt kegeiícl egyetembe. Az 
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Vr i^lenerth is kérem te keg: hogy keg: légien ezekben Jo gondvifeleoye 

Az Vr ijlen tarcza meg keg: nagy Jo cgeffegben. Ez leuel keolt Epperi-

efen 3ent Mathias Nap vtan való Vafarnap Anno diíi 1569. 

Zarajil Janofne. 

IS 69. 
PÜNKÖST SZOMBATJÁN. 

MISKOLCZ VÁROSA JEGYZŐKÖNYVÉNEK KEZDETE. CLXXXi. 
Kiválasztotta Döbrentei Gábor 1835. Mássát vette Nóvák István, leleszi convent 

kiérdemiilt főjegyzője. Összeolvasta Vosics Ferencz Miskolcz városa hites aljegyzője 1836-

Anno Domini 1569, Sabbatto Pentecojlen. 

Gyöngyöfi ftabo Gafparnak kütöttö kys kalmár ferencz mynd a ket fjö- 2dik Uy. 

lőyett az debreczeny kádas mihal adoflaga, ky telwen nolcz 3az ftwues 

arába ky te3en •$": 96. 

Ebey E^lua váltotta meg az í]abo ferenczne kö lyukat 3ent miklofi do-

möko-jlol P $ 7 []ayat jlolgalattyaual lelt Pénzeli vgy hog ba az árnak va

laha kerejnek Érette az ü Peníje élne veffen hane fel teryen ez lőtt Pvvn-

kofd napya . 5 d i e J u 1 y 

Wynarafi Matyas dyak ky Eperyefen lachyk Elleníly es Tyltya az Má

tyás pap fjölött kytt mo-íiá Bertbalom dyak byr. 

Vgya Ezen Matyas dyak Ellenfi az Palant íjülött a mellyet a (lolgaya 

Pohlott Görg ell adott wolt bana Andrafnak aggyk myg ez mafikott a ky 

moila keíjenel vagyon byrya a wagy el adhattya . 

Böyti Dorko az meg holt Palló Benedek leánya ky mo^la Payfgarto 3Uik lap. 

Imreh feleíjcge Tyltya es ellen Jy az Babonybercz í]ölött kytt byr Tot An* 

talne, öfjröl marattul. 

Pcjlridie Gregor Papé: Her Gyorg'ne Sophy aíTon te3en illen vallani 

es köteti Sándor Benedeknek hog a mell 50 ftal adós wolt neky es meg 
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ne fizette, köttö a* beteg wogy fiölött neky illen ok alat hog a fölött her 

Gorg'ne meg myeltefie, de ha 3ent Phylep 3ent Jacab napra her Gorg'ne 

az meg Irt adoflagott meg ne fizetthettne, tehát ky menyének, es meg be-

czwllyek a ftölött, es a mytt Err, abba Sándor benedeke legyen a í}ölö, 

ha penyg Töbet Er , a felytt feli Tegeze neky, ha penyg azt meg ne Ér

ne Tehát her Gorg'ne fel Terycze a felytt. 

idik lap. Pankota 2ucaczne 22 marty Tylta es ellenze az kádas Miclos í]ölöit a' 

beteg wölgyön ky az előtt vala Sándor Mate feleye. 

9. Aprill. Oláh Bertalomne tön my Előttünk Illen Vallaft hogy az my-

nemw adoífagba maratt volna az ö Vranak holta uta kalmár Symonnenak 

•f 36. Es hogy TelleíTeguel meg ne fifetthetett Oláh Bertalonne, í)egeytette 

meg az moftany Vra Kouacz Imreh -f 18. Ez okaerth vallya Oláh berta

lonne ez moftany vranak a fzölönck felet így. hogy ha holta Történnek, 

Tehát az Olaha bertalantol maratt Gyermeky le Teg'ek a 18 f*, ha le ne 

Tefik, Tehát kouacz Imreh hoífa nyulhalíbn a bakony bercz [Jölönek a feléhez. 

ndik lap. Szöry Mihal Tyltya az iften hegyen való íjölött ky Peczy Miclofe volt, 

ky moftan Forgó Jánosnál vagyon, az felejjegere Tyltya a' Peczy Miclos 

leányára. 

11. April CaíTay í}abo Mihal Tyltatta vala Ebeny Eftua örökséget kyre 

napott hattonk vala ez 11 Aprellift, Es hogy vra né Jöhetett Erre leuclet 

kwldött vala, hog' Töb szorgos dolga)', es Pery volnának, es vra né Jöhett-

nc mofta Azért Erre Tudomant tott Ebeny Eftua hogy ö ke3 wolt volna, es 

ÍJabo Myhal vra né Jött. 

11 Aprill Vincze Tamafne G'crmcke, mywel hog' Idettlé es nynezen 

alkalmas Ideye a' perhez, a mynt Plébános vram Heüefi Mihal Pap flekyn 

Találtak, hog' 12 E^lendös lewen rtabadon Pelhet az atyafiakat, de agyk né. 
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Bana András, f]ent Miclofi domonkos, fjabo Pal , es balas dyak Jelen lewen 

a Plébános ha janal a Törvényen . 

18 Aprill Laflo Albert tejen Tylalmat mind Gj'ermekyre a* Laflo Fe- Mik lap-

rencz hapa felül, kyben Laflo János lachik a barátok haí]a elleneben. Ké

sőbbi. Anno 1573. 23. Aprill meg elegettenek, es egyenesettenek egy maffall. 

Eod die Efes János haytotta volt be a* Miskolczy barmott Szolczara 

kyert pleny akartth Esés Janofial Teyfeles Gergely, kytt Efes János be-

chere wött , mely bekenek engettek az Vraiin mynd feyenkent 111 ok alat 

bog' valaky Erre ualo kepeft maflbr illen meltattla dolgott Tamási Tehát 

Törwen 3erent meg bwnfetteírek. Mert Efes János mynd Espant 's mind 

feli Támadott wolt es vgy wöttö ell a' Mifkolczy Germekek elül a* bar

mott. kyben főképen Bachos András wolt fzeri]ö. 

Pankota Lucaczne Lucaczne Törwenkedek Mifkey Péterrel a' beteg 

wolgy fölöert ky a' Pankotane fiae Pandor Mateye wolt, es a' Türwen így 

adatott ki miuel bog' Pankotane az unokára keresi a' Miskey Péter Ger-

mekere, Mifkey Peterys ugya azon Germekre kereke, a' fjölö marag'ö Mis

key Peteméi a' Germekre, ky ö Tülü való. Erre 40 fii]etet Miskey Péter. 

Anno dni 1569. 17. die Menfis July. "ik IaP-

Heves Warmeghey kereiluri János Jüwö my Elünkben Szyrachy Ba

las kepeben ky Be^lerczey i'fectus, Es Tylta my elüttönk Kvs Lörynéz

nek a vagy Jachus Löryncznek mynden örükíjeget hazat ftöleyet vgy a azon 

[lyrachy balas kepeben Ennyi Sommaba három Ezer három ÍJaíj negywen 

őtt fban es harmyncz hatt penles egy beezben. 

Anno dni 1569. Itt való Török Pallne vallott my Elüttönk az ö j]ö-

löet az ijlen hegyen Péter kouaeznak p f. 10. 2 8): 

Anno dni 1569 7 die decembr az Nagy (Jombati Nehéz Tamás atta my 
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köftynkbe Ide ez Ez Varasra es a' hatalmas Czasar adayaba fyzetett Es 

Ilién köteji Tött hog* valahol az ö adoffagaert Tartanának vagy Török vag' 

Magyar, Tehát az Tartásból [}ayat ö maga farattfjagaual, es Költrjegeuel ky 

menti a' Tartott Embereket Es ha Történnek hog en fogftagba esne es a' 

ky En Érte Járna, hat a ne Jaryon a' Varas költségen hanem az Enyime. 

Szent Petery Barbély Mihal az meg hol Paysgarto Lőryncz fia az ö 

Anyaual Egyetembe es az ö Oczeyuel Görg'uel Egyetembe es Tamásai es 

mynd: attyafiayual Egybe a mely í]ölö örök[]eget ytt my elöttönk Törwen-

nel meg nyerenek ugy mynt attyoktdl murattat, Azt a' Tönven uta adak 

mynd az Atyafiak ez my varasonkba Lachozo Vafs Péternek örökös ke

pén *p f. 8 kytt mynd Jaraft meg fizettek my elöttönk. 'stb. 

1 5 6 9. 
SZENT MÁRTON NAP UTÁN VALÓ VASÁRNAP. 

CLXXXll. DOBÓ ISTVÁN, ZAY FERENCZIIEZ. 
Poson várából. 

Eredetije gróf Zay levéltárban. Lema'solta Makla'ry Ferencz hites ügyvéd. 
Cz/mzete, kivül. Az en bizodalmas vramnak és Barátomnak Zay ferenchnelc Aaí. P. H. 

Magnifice dne et amice mihi obfvan. salutem ac svitr meö commen, Az Wr 

Iilcn algya megh te kd e t h , ez moftanj ewremibe mynd Teftj es leky Jo-

waywal , — Towabba bizodalmas wram es barátom, Te kd : sémire egebre 

ne willije ez en moftanj Irasomoth te kdnek haiií mykor az may napon Ith 

be rcke3thwe gondolkodna, Jwta éjembe az te kd : maftany allapathia, 

es kedwes Iletj, es nywgodalma, mynd ez moftany efmerethben bizodal

mas afjoniomat az te kd : házas tarsawal egetembe, kynek az en [Jolgala-

tomoth Aianlom, mynth en nemes es bizodalmas aftoniomnak, kynek myn-

den Jowath es kedwe fterenth walo iftentnl walo Aiandikat agia az Wr 

Iften, mynd kdel égetőbe, mykor mynd ezekrul gondolkodna éjembe Jwta 
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ennekemis Az Wr Iftentul weth fok Jok , es aldomafi, kikel engem is megh 

aldoth wala az Wr Iften, mynd az en íjerelmes athya fyawal cgeteinbe,, 

kinek az moftany nyawalyaffagomba walo emlekeztj bizon enneke Igen ne

héz es keserw, de aldoth az Wr Iften ky ez elewtis en rea mynd ez fele 

rabsagoth mynd ez oftorath bochattha az Wr Iften , es fok beleken nyl-

wan twl , es 3ernyw halaltul megh oltalmázolh, nagy . . . . . . 

moftanis bizodalma wagion az en theremthembé az w 3enthfy-

ayerth ne hagy el veftne, Jóllehet, hogy el mwlth niomorwfa-

gomnal ez moftanj kyts mos wramtwl wallok , mynd nehezeb 

az elebenieknel Wr Iften Imar megh atta Job wdemeth I rné , 

es wj agiok, az mellet az beteghfegys el gywtreth . . . . . az Wr 

Iften tarth, azon filek hogh erwm fem . . . . hathnj, mynth az tewbith 

az kiketh ez Ideigh megh hané wgian Iften ky wettetik az 

beleketh, merth en né latom femmy mogiath ez my . . . . fagwnknak, 

Az my állapotunk penigh balafla János Wramal ez , kyiewn házba wa-

gywnk cgh maftwl, w k : wgian azon hazakba wagion, a kibe elewí]er 

wittek wala bennwnketh, en penigh felwl mellette az kyralne aí]on leány 

ky be woltak azba wagyok, thak egy kwfal keztwnk, ennwnk Igaz elegeth 

adnak, az my az myndcnnapi Itek mogia, de borwnk bizon alawalo wa

gion , 3abadfagunk enie wagion, hogy az en Rolgaym w k: gabadon járnak 

Ide en hozam, az w k : wipontagh 3abadon Jwnek, az ky egeb ember be 

akar Jvvnj, wagh íjolgank wagh egéb hirrel be bochajthiak; Ballásiné 

a joniom harmadnapigh Avolt Ith nála mynd az apró Leanywal ettembe, de 

chak nappal Ichakara ala menth mofta bethbe bochata wfel: Enneké mynth 

az elewth moftanis nagh bizodalmam wagion te kd : hogh ahol hele lejen, 

en rwla el ne felethkezik kd : ha penigh illy dologh wagion, kywel my 
VEGYES R. M. IHATOK. 2 7 
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felelwnk kyth kd : megh Jelentheth megh 3olgalywk mynd ketten te kdnek, 

es Irtelíe walamy wjfagal te kd : Az Wr Iften tarcha megh te kd : mynd 

az en bizodalmas ajoniomal egetembe mynden Jowaywal, adatoth Pofon 

Waraba 3enth Martö naph után vala Wasarnaph 1569 Servitor Dobó m.p. 

Jegyzés. A' pontozott helyeken elmállott a' papiros, így a' mit ott volt, nem olvasható. 

1570. 
JANUARIUS I G D I K Á N . 

PETHEOPOLYAI THYWKOWYTH HORVÁTH FERENCZ EGER VÁRA 
KAPITÁNYÁNAK VÉGINTÉZKEDÉSE. 

Eredetije a' pozsoni káptalan egyik jegyzőkönyvében. Kikereste a' magyar akadé
mia felszólítására Ivanóczi Gyurikovics György levelező tag 's össze is olvasta Kaszay 
József hites jegyző által vett másolatát, 1835b. Octob. 18d. 

Ego Franciscus Horwath Thywkowyth de Petheopolya corpore quidem egér, com-
pos tamen menüs etc. tale condo Testamentum etc. 

Primo. Vnam subám mardurinam damascenam Coloris Cariopbiffí subdu-

ctam wlgo: Egy 3ekfew Kamoka nesth suba, wcrews Selewmmel Elegh 

Aranyas, ketett gombok wadnak raytha. Item Ewgy granath suba, Jiyoz 

Bőrrel Bellett, 3ederyes Selemmel elegh ezwst fonallal ketett gombok wad

nak raytha, swren az mellyen ala. Item Egy gyengyes aranyas fekethe, Ty-

zenedgy kö vagyon Benne, Saffely, Rwbynth, Smaragd, Twrkes, 3aaz eregh 

gyengy Sem, ky myndenestwl foghwan Bechben, etth jaz forynth arra wolth. 

Item Nyolcz Bokor Aranyas ezwsth kapch, 3aaz forynth arra. Item Égy 

Ezwsthes aranyas Sarkanthyw. Item Keth awagh három aranyas ezwsth 

kwpak négy négy ghyrasok. Item Felesseghem Rwhaya, Égy wonth Ara

nyas Barson haczoka, kynek az allya Zeold Taffota, ky Tebbeth erth jaaz-

forynthnal. 

Mynth ezek ez fellywl megh Irth morhak wadnak nála zálogban harmad 

fel 3aaz foryntban. 
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M i c h a e l T h o o l d y h a b é t a p u d se B o n a m e a s u b s c r i p t a . 

Primo. Egy Dömetzky 3ablyam, kynek kewthewasa, farkwasa es Bog-

laary Ezwstek, az Boldaya Is ezwsthel Bwrethott, roaroklattya es annak 

aunak Teteye Ezwsbes, kynek chyak az wasayert sok3er megh attak wolna 

ethwen forynthott. Item Neegy arany gywrw, egy ewregh en maghame, az 

haarma feleségemé wolth. Item Egy aranyas ezwsth kere3thechke, ees egy 

ezwst kanál, mynd ezekre mykor Egerben Kapytan woltham, adoth énne

kem flór. 21. Item az en felesegem wetette wolth ewgy wen a33onnak egy 

ezwsth poharomath keeth forynthba zálogban, kyth az ew kegyelme feles-

seghe Chaky Borbara komáin a33ony waltott megh, ees nála wagyon. Item 

Gywla elwe3ese koron, mykor János Kyraly fya Morhamath el wytete, ak

kor ghazdam a33on, az Thebby kezwl 3aka3tott wolth ky hath Boryws Te-

henth, négy gyermekdyd wzew tehenth, keeth 3eep ekewr Thwlkoth, Ty-

zen hath eregh hasas eme dy3not, Ees hw3 wagy hw3onegy eregh swldet, 

kyk mynd nála marattak. Item Ewgy négy 3egw eregh fekw láda, meely 
o o 

wason, ees egyéb haaz e3kewz marbavval rakvva wolth. 

Ezcwketh wgy hattam nála mj'nth Jámbor komámnál hyw keznel, kyth 

hy*3ewm, hogy wagy magamnak, wagy az en maradekj'mnak megh aad, 
o o 

ezewn kyvől Thyk, Liíd, ees egyéb Aprólék ky e3embe nem Jwthna, ar-

rol mastan nem 3olok, hy3em Istenek lelkek wagyon, ewk Thwgyak ko

mám a35onnyal Chj:aky borbarawal Egyetbemben, k3"'nek az en felessegem 

Raskay Chrystina kezébe atta wolth. Item Rafkay Chrystina az en felese

gem wetett wolth Zalaghban Melyth Pálnak, egy 3ederyes selemmel wonth 

arany Subath, kynek az allya hewlgy, az probayaban wagyon ládámban 

egy Darabcbya. Item Egy 3oknyath azon feleth, kynek mynd fewly, mynd 

allya fekethe Barfsonnyal wagyon megh hanywa, Ezeketh 3aaz foryntbba 
27* 
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vvettette wolth Zalagba 1550. e3tendeben. Item Warday Frwsynanal egy 

weress Barson 3oknya, Emelth aranyas wyraggal walo, ky th Raskay Chri-

stina, Edemffy Isthwannak, mykor Madarasth, melyth gyewrgythwl per

iette hwj frynterth, Tewtt wolth le , de wgy hogy ha madarasth mcgh 

nyerhettyek, hath keth jaaz Jobbagyoth kewísen Edemffy Iftwannak ad-

dygh mygh az hw3 forynthoth megh adhattyok neky, de az 3oknyath megh 

adgya. Azon kézben Edemffy Ifthwan megh holth, ees wgy maradott felef-

segenel Warday frwsynanal semmyben, azth az 3oknyath megh keryetek, 

mert h en elegeth kewltettem, ees fwtottam az ew Jo^agaerth semmy fejt

ben , ha megh nem adna, haath kerefsetek mewgh, merth ez okkal Tarthot-

ta eddygh, hogy Edemffy Iftwannak barom gyermeke maradtt, az Tyzen 

ewth forynthya azoké, ees hogy chak az ewte wolna ewe, de azArwakthwl 

eel wetthe ees nála maradott, az Leyan megh holth, ees chak ketten wad-

nak, János ees Chrystoff. Item Wadnak Jogágról walo Lewelek ees nála, 

ees kewthelys wagyon róla kezthwnk az Lele3y Conuenthbcn, azokath}rs 

keryethek me°gh Thwle, az TheTbby az ky en nálam wagyon, az Itt wagyon, 

hordgyatok ewzwe ees ewggywtt kerefsethek az Annyarol walo yojagot, 

merth ewgy az a kereseth, ha megh nem adnaya, wegyetek ky az Kaptho-

lombol az kethel leweleth, ees hyatok arra, merth en sokath keltettem az 

perre, ees keeth 3aaz foryntothj;s kewtewt wolt'gazdám a33ony, wgy hogy 

mygh énnekem az megh le3en, Madarasth atyát ees gerbedet byryam, arról 

lewel wagyon, ha penygh yo móddal, wgy mynth Athyaffyak megh alkhath-

nak ezen kewchsegem megh Therwen megh alkwdgyanak. 

Q u i u e r o m i c h i d e b e n t , s ü n t i f t i s n b s c r i p t i . 

1. 3enth Janofsy Layofsnak attam kölchen Negwen Thallerth, kywel 

Tarthozyk megh adny. 2. Prepoftwary Balynth 3olga5'a által kerethek Thw-
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leni ewth Tallért kölchün, ky tartozyk megh adny. 3. 3yk3ay Myklos dy-

aknak attam kwlchen Tyz Tallerth, kywel Tartozyk ees adós, Lewele wa

gyon róla. 4. Fcwldwary Myhal dyaknak az u r a Homonnay Ferencz adós 

Lcwelere, attam Tyz Tallerth, kywel adós. 5. Melyth Iftwannak attam 

Heeth Tallerth, kyrewl Lewel wagyon, Tarthozyk wele megh fyzethny. 

6. Bercnchey Myklosnak, Lenarth Petherny 3olgayanak, hogy az a33onya 

Lewcleyth nem wala mywel megh walthany, attam négy Tallerth, adós 

wele. 7. Thegenyey Tamásnak attam kewlchen keth Tallerth. 8. Jakab dy

aknak garaj'nak, ky Thrj'nchemben lakyk, attam Tyz forynthoth lengyel 

penzth, nem prokathorsaga feyeben, hanem kwlchen, Tartozyk wele. 9. 

Efzen Jakab dyaknak, az el multh 3enth gyewrgy octaua koron, attam wolth 

Tyz foryntoth, az ewtheth 3olgalathyara deputaltam, az ewthewel tartozyk 

wagy megh adny, wagy penygh erthe Solgalny. Item az Demether dyak 

Jo3agarol, ky Maythynban lakott, melly donatio wagyon, azys az donatio 

ínynd Iktatafawal egyetemben nála wagyon, merth azth Thwttam, hogy 

wagy 3enth M)'halj napban, wagj ; Wyzkcre3thben octaua le3ewn wgy hattam 

wolth nála. Item az Posony Sweghgyartho gazdám ellen, kynel 31. foryn-

thomath, ees e w g y forynttara Ingemeth lopaak el, ezen yakab deák proca-

tor. Egry Pyspek wram Werancius Anthal, kyth az Ifthen mafthan erfsek-

fsegre emelth feol, ew nagyfsaga egry 3olgalatomban annalkwl az kyth megh 

attak Eenne, adoos meegh 768. flór., kyrewl lewelem keze Irafsa, ees pew-

chethy wagyon. Item. Thwet, Ty3aworsanth, mynd az Derencheny Jo3a-

goth hogy perlettem, azerth az pererth, ees arra walo kewlthsegerth, az 

mynemew Ezwfth, arany ees Égyeb egymás morhaymath eel Zalagosytot-

tam, arról az en Ladámban ewgy Iskathwlaban Jeczes wagyon, mynd az 

Emberek neweth, mynd az morhath myehoda, ees myben wagyon zalogwl 
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nalok, abban mynd megh wagyon Irwa, ez perre kelttettem eggyel mafsal 

neegy ezewr foryntoth, kyth fogattak énnekem megh adny, ha megh 3a-

badythatom, ees hogy az mygh megh nem adnayak, az J03agot.l1 mynd 

addygh Byrhafsam. ttem: Derencheny Farkas ys a' mywel énnekem Bor 

árral.)a, oakalosok, ees por, golyó bj's arraba Tarthozyk, arrolys Jeczes wa

gyon, aztys azon helen talalyatok megh, otth megh wagyon Irwa, myth 

megh adott Benne, ees meegh my*wel tartozyk. 

R e s e t b o n a , q u a e h i c P o f o n y , a p u d J o a n n e m S a f f a r h e o , 

f u n t h a e c I n f r a s c r i p t a . 

Item 164. Tallér. Item ducenti flór. in moneta. Item. Mynden Jósá

gomról walo Leweleym az kyk wadnak, azoktwl megh walvva, az kyk 

vvelem Salafsomon wadnak Ladába, kyk mynd pecheth alath wadnak egy 

ládában. Item az en werres Iskarlath felsew rwham. Item. Keeth nywl-

ber gerezna, kj?nek egyketh Sarának mafykath Annának Leyam'mnak 

wewttem. Item. Keeth gyengyes aranyas fedél. Item az gaal Ifthwan 

hegyes Thewre, kyth az Battya kyldett neky simplex. Item. Fw 3er-

3am, kyth Bechben we°ttcm pro flór. 33. kyrewl Jeczes wagyon. 2-

Hw^on ewth reff werres kamoka, ethwen forynth arra. 3. egy werres 

Ifkarlath felfsew Rwha, Mallal Bellewtt, arany fonalból, ees werews se

lyembei kewttett gombok wadnak raytha. 4. Égy granath dolmány Baga-

hyawal Bellett, Ezwfth fonalból, ees 3ede°ryes selembeol kotlett gombok 

wadnak raytha. 5. Három 3eep wy abroj , ees egy a3thalra Avalo kezke-

nek, Tyzenketthew Ewgy wegben, kyketh hath forynthon wettem. Item 

Wardy Istwannal, az mynemw kethelwnk wagyon, k);rewl Lewel wagyon, 

Mefther pechethy alatli, Arról Hlyen wegezefsem wagyon, hogy ínykor ala 

http://J03agot.l1
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megyek haath Tyzen ewthewd nappal elewb hyrre adom nekyn, ees wgy 

megyek 03thon rea, ees az kethel serenth, mynd morhamath, smynd ok 

Ieweleymeth, az kyk nála wadnak megh aggyá, abban az lewel 3erenth eel 

Thwttok Jarny. Item. Balafsy Jánosnak hythy wagyon az Balafsy Syd-

mondrol walo pcwr felewl, kyth Balafsy Jánosra, Andrásra, Isthwanra 

Sallytottam wolth, de myerth hogy Balafsy János Batthyok az hytheth ö 

rea 3alyttottak chak, az hythnck napya, ez Jöwew 3enth Matthyas' napya, 

oenth Benedek az bele, arra k\\lgyetheok rea, ees myerth bogy Balafsa 

János maftan foghwa wagyon, Lafsatbok ha el Tj'lttbj'a magath az hyt-

tA\l awagy nem, ees wegyeiek leweleth róla, wagyon fya ees wadnak ewt-

they András ees Istbwan, jollychyatok azokra, wagy penygh ha megh Igye-

nesvvlbettek welek lassathok, az kereseth egyk Tj'z czewr, mafyk Ezewr 

forynth enn nem mondom hogy mynd megh wegj ;ethek, magba Thwggya 

azth az Iftben, hogy Igaz kcrefethem wagyon, fmeg Thewb wolna annalys, 

de ha megh akarnak alkodny, a mynth Jo móddal megh alkhattok, hogy 

ewkys megh ne seredgyenek felewtteb, ees en wttannam gono3tb mondgyon, 

hanem az m^'nth Joob, azth m}'welyethe°k. 

I t e m Q u i b u s e g o d e b e o f u n t h y i n f r a s c r i p t i . 

1. Edemffy Fcrencznek woltham adós fl. 200. erre fj'zettem neky, ele-

3ewr winnan Ty aranyath, ky te3en flór. 15. Janosy Janostwl kwldettem, 

kyn egren az papokthwl quartath wön Tallér 60. az rabnak engedett flór. 10. 

Seryen Myhalnak hattá wolth, hogy adgyak flór. 16, kyth en reám wettem 

neky megh adny, de Ser};en5;nek attam wolth az koronazathkor flór. 6. az 

Tyzeth 03than. Thwdgyak ky az kewlthfsegbel, kyth az Derencheny Jóság

nak perire kelte°ttem, az Thebbywel Tartozom neky, Edemffy wramnak. 2. 

Az 3egheny fyam wewtt wolth egy haath Swbath egy Kalmarthwl pro flór. 
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16. awal Tartozom, ha megh keery adgyaak megh. 3. Nagy Myhaly János

nak, Pongoracznak, ees Mathyasnak tartozom, kyrewl lewelem wagyon 

nalok. Item. Az mewly 3olgam az pohárral, egy Swbammal, ees egy a3-

thagh Rwhamnak arawal eel Zewket, kynek János deák newe, ky maf-

than Demetey Bornemysa Janofnal wagyon, Demeten, Ezewketh Erewe 

megh w egyek. Item. Eze°n János deák, Zolthay Iftwanthol kerth wolth en 

Sommal nyolcz foryntoth, azth megh fyzefsek az Enymbel, de azon az en 

nem Jámbor el sekett 3olgamon ha kaphatyak, haath meg wegyek. Item. 

Iftwan deáknak ky lele3t lakyk egy feyer 3enyegre flór. 5. Item lele^y 

gazda rerynek wagvok adós Bor arraba, kyth leányom gaal Ifthwanne ys 

Thwd menny. Item. Eperycscn Barbel Demeternél wagyon, ewth forynth-

ban Zalagban, egy Taffota 3oknya, egy gyengyes fedél, egy gyengyews 

Elewkethe rwha, ees egy ember kezére walo gye°ngyes kezeiéw. Ezew

keth waltsak megh az enymbeol, ees azth hagyom Anna leányomnak. Item 

Ersebeth leyanj'omnak, Nagy Benedek feleségének hagj;om az egyk gyen-

g3'es fedeleth, ky itth nálam wagyon. Item. Az mynemw, ees walamenny 

marhám Tholdy Myhalnal wagyon, az Demeczky Sablyatwl megh Avalwa, 

walam};nemew Ingó Byngo Marhám wagyon, azokathys mynd ezewe Er

sebeth Leányomnak hagyom. Item. F}"amath Horwath Janofth megh ke-

refsek, ees ha meegh eel, hath annak hagyom, hogy az Demeczky 3ablyath 

megh walchak Tholdy Myhaltwl, az en pezembel, ees Ewe legyen. Item. 

Ezen János fyamnak hagyom az wy skarlaath maal swbath, egy skarlath fel-

sew swbath, es az wy granath dolmanth. Item, Sara Leányomnak, az gaal 

Ifthwan feleségének hagyom az mafyk nywlbör gereznath ees az egj'k gyen

gyes fedeleth, ky welem wagyon. Item. Ezek kywöl az my wolna, Ele-

o O 

3er adofsagymath , a' kywel kynek en Tartoznám, megh fyzethwcn, ees 
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az Enymbewl myndeneketh megh Elegytwen, az my attól marad, hagyom 

hogy azzal Igazan négy re33e 03thwan, megh ojtozzanak, mynd azokkal, 

az kyketh fely wl megh Irtham. Item. Az hol my adofsagom wagyon, ky-

wcl nekem tartoznak, kykrcol leweleymys wadnak, kywel wagy Egry 

Pyfpek wram, ky mafthan Erfek, wagy Chajar ew felsége, wagy Deren-

cheny Farkafne, wagy egyebek a kywel Tartoznának, azokerth mynd 

lgyenlekcppen erthe legyenek, ees az myth megh wehetnek benne, azok

kal egy aranth, Igazan negyén az en leyanym ees fyaym o3tozzanak. Item 

az kykkel Serzetben wagyok, mynth Warday Ifthwannal , ees Egyebbck-

kelys, az kj'k wolnanak, azoktolys az mj;tli wehethnek, azzalys Igazan 

megh o3tozzanak mynd egy aranth. Item. Thwthorul hagyom Nekyk, Ér

sek wramath Drafkowyth gycrgyeth, ees Drafkowyth Casparth, Magochy 

Casparth. Ees Zay Ferenczewth, ew Nagyfsagokath. Ezeketh kérem hogy 

ewNagfsagok Terekevvdyenek ew felségénél az en 3olgaIatomerth, hogy ew 

felsége az en arway'mnak megh adgya, gaal Ifthwan c°\v fwfsa kewz kewl-

chegbel, mynd ez dolgokath. Item. Három Koczy Lowam wagyon , azth 

mynd kochyftwl hagyom az három Leányomnak, ewk o3tozzanak wele, 

az negyedyk lo ky ewth welem wagvon , az 3enth Janofsy Layofse. 

Az Pyncze Thokoth hagyom gaal Ifthwannak. Item Emerico Servitori 

etc. Dátum 16-a die Mensis Januarii Anno Diíi 1570. 

15 7 0. 
MARTIUS 14DIKKX. 

DERSENYI RUSINTA, SZELESTEY BERNARD ÖZVEGYÉNEK HAGYAKOZATA. CLXXXIV. 
Eredetije Sz. Ivánfán Vas viuegyébcn , Szelestey Sándor tííblabiróniíl. Találta Dób-

rentei Gábor 1837b. 's vivén magával Bécsbe, mássát vette ott Jászay Pál levelező tag. 
In nonilc doni nfi Jefu xpti Amnien Ego Rvvfinta dcrfeny Relicta condam Bcrnanlj 

^eleftej in anno dönj 1570 decima qfta Martj corpore Egra mente tamc p optime sana 
tale meü extremü facio testamentü. 

VEGYES R. M. IRATOK. 2 8 
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1. Primo Myndeneknek felcthe az En lelkemeth hagyom az theicmthew 

hathalnias Iftennék az megh fe3\vlth Jefus Criftusnak, teftemeth hagyom az 

földnek. 2. Az myth attham, fyamnak 3eleftej fercnchnek Es felefegenek Es 

leányának orfik a33onnak, kyt arron kyt keolchön kytEnnekcom myndorayg-

lan sem attak megh ky te3en flór 42 5 Ezekett hagyom myndenefteől fyamnak 

fzeleftej ferenchnek. Ite Efmegenthen hagyom Jegh Rwhamerth yt 3elef-

then az wdwarhel földeth keth tagh földeth 3eleftcj gorgh fyamnak, az mel 

tagh földek Énnekem 03talyomban Jwtotak az 03tal lewel megh mwtattya, 

Igh hogh ha az törwcn helth nem adna neky hogh az foldeketh en el nem 

hághattam tahath annak felette myndenefteől neky haltam az En Jegh Rw-

hamatth fiamnak 3eleftej gorgnek. ite Efmegenthen hagyom az mayorbelj 

marhamatth myndenefteől ífogAva ky Ingó morha wolna kychynthol flbgwan 

nagygh hágom fyamnak 3eleftej gorgnek. Ite Efmegenthen hagyom fyam

nak 3eleftej gorgnek ytfen walo morhamath az az az wdwarbelj morhamath 

hazy Ezkeozometth myndenefteől ÍTogwan mynden morhamath. ite Ifmegen-

then ke3 pénzem wagon Eotwen forintom aztis neky hagyom 3eleftej gorgh 

fyamnak. Ite Efmegenten adoflTagym vannak keo3egen, Kalmár martonnal 

wagyon Tyzennegh Rennes forynth, Cyiner Janofnal keth forynth ezeketis 

hágom fj;amnak 3eleftey gorgnek. ite Ezekett mynd azért hágom fyamnak 

3eleftej gorgnek hog en öteth Semywel né Segytöttein, azért ezen kérem 

fyamath fzeleftej görgj?oth hogh Engem Ty3teíTegel temelfen az morhabol 

kyt neky hattá. Ité Ifmegynthen azon kérem fyamath 3elefthey gyorgyoth, 

hogh az En 3olgaymath megh Elegyche az morhabol. Ité hagyok az En fzol-

gamnak weörös Mihalnak 3oIgalattyaban harö forynthoth kyert agganak Bu-

zath neky. Ité az keth lcannak hágom hogh agganak ket ket forynth arra 

3oknyath. Ité az leanj'ok Annyanak aggon egh tehenth valamelliketh akarya 
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wenny. Ite adós wagok kis tamafnak d. 48. azt megh aggá neky. lte Ifme-

gynthen ha az en fyam fzeleftej ferench Igyekezncyek ez teftamenthomoth 

semmywe thenny es megh theörny hath 3eleftej ferench az neg 3az hwsonöth 

forynthoth kyt neky attam tartozék elew hozny Es az Egh aranth osollyek 

keözötteök mynden morha az wtan. Az kyk eleüth az Teftamenthomoth thet-

tem Ezek az fzcmellyek: Themerdi görgh Reches János hegfal wy pdicator 

Temcrdi halas 3elcftey farkas Eolbey andras Ewlbey ferench Loranth János 

Ewlbey János Temerdi pcther Temerdi Leorynch Temerdi La^lo Temerdi Já

nos Was János. Pecsét 13,mí-

1570. 
APRII.1S llniKKN. 

JÓSZÁQBA VIVŐ 'S IBLTATÓ ÜTEMESEK. ItfEVE. CLXXXV. 
Eredetije t. ng. Borsod vmegye jegyzőkönyvében. Találta ottan Dóbrentei Gábor 

1835. Mássát vette Szatmári Király József első alispán ur elintézéséből Nóvák István le
leszi convent kie'rdemtilt főjegyzője. Összeolvasta Okolicsnai Okoliesánjr János Borsod 
vmegyei tiszteletbeli főjegyző, 1836. 

Az Nemes 3eomeIyeoknek Neweok kyk porkoláb Agothath Nagy Agoilhon 

felefegeth az Nemes Byky Jo3agaban Bewyttek es Ittattak hwfinth nap 

vtan való Mafodyk 3ombathon Az az 8 die April Anno 1570 Lorancfffy 

Criiloph Az Borfod "Warmegyenek vre Ifpannya: Chechy la3lo 3olgabyro 

Mattyas Imre efkeoth: Bogachy Ljihvan chechreol Neomeos embeor Byky 

Benedek Nemes Bykreol SalíTy ferencz Nemeos ember gyermek Nemes Byk-

reol: Jam Ijlhvan Nemes ember vgyan ottan. \Vyza3y János vgyan otthan 

Iwany Benedek vgyan ottan. Safwary Mattyas vgyan otthan lakozó Ma

gas Fal Nemes ember Egreol: geley orban Nemes Bykben lakozó: Senyey 

Pal Jobbagya: Dóra Mathe vgyan ottan Lakozó: Senyey Pal Jobbagya kys 

la3lo vgyan otthan lakozó: Vyza3y János Jobbagya Chyrke Marthon vgyan 
28* 
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otthan Wyzajy János Jobbagya: oláh I-jlhvan vgyan ottban lakozó Matty vs 

Thamas Jobbagya berzetbe Petber vgyan ottban lakozó Mattby vs Thamas Job

bagya dekán Petheor vgyan otthan Iwany Benedek Jobbagya: dat Myskolcz 

vndec die April Anno eoit 70: Ezek elöt Attak meg Porkoláb Ágotának Az 

Jofagot Az kjt Seczyeny Péter niitwl meg nyerth Törwenwel. 

1 S 7 0. 
SZ. Ml HÁL HAVA i's')^-

Ci.XXXVI. ALAGY GYÖRGYNÉ ASSZONYOM MARHÁJÁRÓL JEGYZÉS. 
Eredetije gr. Zichy levéltárban Palotán. Találta es mássát vette ottan Döbrcntei 

Gábor 1836. Aug. 1Gd. 

Memóriáié Alagy gyprgbne a33oniö morhayarol walo yegzes kyth neköm 

melyt gyprgh kezeben ez may napon hoztak Synei íftwan es nyerges ma-

tias 3amos3egy 3entmihal hawanak 1 napian Anno 1570. 

Aranias kwpa WÁ egy másba borító wiragos. Arany lancz. . £ 

egyik forgacz 3ömre wagion. 32 3pm benne másik kerekded 3pmre; 99 spm 

benne. Arany kprpji i Arany gyprÖ T>\\ égik tprkes, mafik karnio-

lanak kel lennj kettejebe farga köwek wadnak, balaffanak kel lenny, ege

kébe granat kö, hatodikban feyer 3aba[}w kö wagion, hetedikben keok. 

Tallért hoztak 444^ Egy kys ladaczkat aranias es ezw-jl fonalai kptpt. 

Egy fkatwlaczka fekete barfonial borytot. AdoíTagban kiwel adós wolt 

küldőt ezön nap ezpn embprpktpl keth megh attak nekp. . . > f- \ 

15 7 0. 
CLXXXVII. B. ZAY PÉTER JEGYZÉSEI, ATYJA ZAY FERENCZ HALÁLOS BETEGSÉGE 

FOLYTÁRÓL. 

Eredetije gróf Zay levélta'rban. Lemásolta Makláry Ferencz 1837b. 

Anno dni 1570 1. Az nehezsek wramon kefdeteth rayttlia eífely wthan egy 

oran, 3. die octobris. 2. ma3or. 4. octobris eífely wtthan egy oran. 3. har-
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inadí]or Thys oran Ebed elewth. 4. neged[]cr délben négy oran. 5. eotco-

dyk[]er eJihwe kylencz ora korth es thys ora kcozeoth. 6. Hatodfjor 5. die 

octobris ebed wtthan keth ora wttha. 7. Heted í]or négy oran délbe- 8. 

nolthadyh3er 6. die octobris effely wtthan Tyzenketh ora keozöth, es egy ora 

keozewth. 9. kylentfedyk3er négy ora effely wtthan woth rayttba. 10. 

Tyzedyk. egy ora elcoth ebed wth l Ifineg el wttheotthe. 11. Thyzen egedyk 

hath ora eleoth ewrthe el , ebed wtha. 12. Thyzen ketthedyk 7. die effely 

wtthan harö oran wooth rayttba. 13. Thyzen harmadyk ebed wtthan Ty-

zenketth oran erttbe el. 14. Thyzen negedyk nolthy ora wtthan effely eleotth 

woth rayttba. 15. Thyzen ewttheodyk 8. die octobris effely wttan keth 

ora eleoth woth rayttba. 16- Thyzen hatodíjor kylen3hy ora wtha otthan 

hammar woth rayttba. 17. Thyzen hetedik de ' ) wthan barom ora eleoth woth 

rayttba. 18. Thyzen nolthadih effely eleoth kylcnthrc yarth ínykor woth 

rayttha. 19. Tyzen kylenthedyk 9. die octobris effely wtthan négy ora 

eleoth wotth ra};ttha. 20. Hti3adyk de wthan keth ora eleotth woth ray

ttba. 21. Hu3on egyth nolth ora eleoth woth rayttha effely eleotth. 22. Hu

gón kettheodyk, legén Atthyamath effely wtthan három oran multh ky ez 

wylagbol 10. die octobris Anno dríi 1570. 23. Sepellyvlmus inThemplo nojlro 
In Ygrothy, Inter horam priniii et secundá 29. die octobris Anno 1570. hoc e{lh wlti-
mum, quod servivimus. 

1 ) üe van az eredetiben is, mai: dél helyett. Egyébiránt ma is mondják Dunántúl: déré ha
rangoznak = délre, 

157 1. 
JANUARIUS 26DIKÁN. 

MAHMUD BÉK SZOLNOKI HELYTARTÓ SERÉNYI MIHÁLY KALLÓI KAPI
TÁNYNAK. 

Szolnok várából. 
Eredetije Kállay nemzetség levéltárában Fasc. 5. Nro 491. Pesten. Kikereste Fluck CLXXXVIIl. 

Eduárd kir. ügyviselővel Dóbrentei Gábor 1837. Lemásolta Fluck János. 
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Czrmxete, kivül. AdaflTek az Nemes vitézig feryenj myhalnak Kallay magár kapy-
tannak mint Jo f^ontí^ed barátomnak kezeben. 

Kp3pnetem vtan Magam a}anlafat kn e k : mint Jo í]omí]ed barátomnak knek 

ezt adom tvdafara, hog kalló femyen énnekem né csak ketíjaz forintal vol

nának Adolfok hané" hetfiaz 5 forintis volna, mert csak alybeknekis ket-

fjaz 12 forintal marattak volt AdolTa kyt latya az i-flen hog en magam meg 

fjzettem érettek im'ert hog en azt gondoltam hog meg vehetem raytok es 

máf bek ne fyrteífe azen Jobagymat Illen kereefert [Jeniem lattara, es nem-

ys véltem hog en tplem el Idegeneggenek, mert ha twttam volna ne vol

nék bolond hog pénzemet el hanna mycrth hog elég Jámbor [Jolgaym van

nak kyk foldot es kenyeret kérnek tplem, No Iiiíar en az alybek penzet 

v érettek meg fjzettem, en penyg az mint fjamot vetek három ejtendeye 

hog polnakot byroni, eg regijlromban 11 ^ találtam hog hoztak volna az tob-

by mind raytok vagon, de mind az által az el mvlt dolgot hagyuk erre 

hog kmed kwlge be wket azen hytemre ty3teífegemrc femmit ne feliének 

es hozzanak harom[]az ^ es fogadok emberfegere hog az el imvlt dologról 

meg fem emlékező es ez vtan minden e3tendpben fommayok Am bátor le

gén ketketíjaz f Annak felette az kmcd levelet latom kyt kyhamnak kwl-

det hog menyen meg holtának es kwífen vannak az hatalmas csaftar Aba-

yabanis gamolfaggal Iefjek ijlen tarcza meg kdet fjolnak varából 26 dic Ja

nuár 1571. Malimwd bek 
jóinak varának hely Tartoya es hamsak bekje. 

1 5 7 1. 
FE1IKUARIUS 22DIKKN. 

CLXXXIX. NAGYSZOMBAT VÁROSA, LATKÓCZKI MÁTYÁSNAK MINT JEGYZŐJÉNEK 
HÁZAT VÉSZEN SZOLGALATJA FEJÉBEN. 

Eredetije Nszombat 15G9—158Gbeli jegyzőkönyvében. Kiválasztá onnan Döbrentei 
Gábor 1836, Lemásolta Kaiser József városi hites jegyző Július Midikén. 
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Mi 3ombatj Biro cs Tanát tettwk Hlyen ydio 3erint vvalo Alkoda^l Ez ti3-

tellettes Nemes ferfywal Matyas Latkozckiwal, hogy is Ez 3ombati Varaf-

ban vc3imk bazat 3olgalatya fejeben, kjcrt ke 3oIgalny, es mindé E3tcn-

dpbe ke 3olgaIatyabol kitudny ff 50. Azért mj Biro es tanats vettek megh 

ez Jacob 3igiarto hazat 3ent János Vltiaban ^"210 egy felpl 3om3egia Bol-

difar eberjl maf felpl 3oni3egia Jan vazloit, mely háznak Az arrat ina mi 

tplpnc fpl vette kis Jacob kamaraífagaban, es Jelpn levven 3igarto Jacob fpl 

Vallotta az hazat mint 3abad prpkfegbet és felelt mindenek ellen, mj's ma 

latkocki Matya^l ki moilan 3ombati Varas Notariulfa ez meghnevezet ház

ban vei]wk Ilyen 9ditiowal, hogy mikor ki fizeti 3olgalattjawal ez megh 

newezet f 210 az haz arrat, akorö 03tan tartozzék az 3ombati Biro, es Ta-

naty fpisabaditani es 3abad prpkfegnek nekie Engedny az 9ditio 3crint, hogj 

egieb ke^pen ne fizelfcn ez megh Irot haz arrat hanem twlajdö E3tendön-

kent 3olgalatyabol az az mindé E3tendpben f 50, es pis tartozzék az xv 

tíjti 3crint tartozzék Jol es hiwen 3oIgaIny es Ahoz tartanj magát az mi 

az w ti3ti es hwfegy mutat, ha penigh okot adna hogy nem 3olgalna vgj 

az mint Illik, tehát tartozzék az haz arrat megh adny es birni mint wr . 

Ez Iras Ipt februarywfnak 22 napy'an 1571 E3tendpben. 

137 1. 
AUGUSTLS 6DIKÁN. 

SZELESTEY FERENCZ ÉS GYÖRGY KÖZÖTTI VÉGEZÉS VAS VMEGYE ALIS- cxc. 
PÁNJA, JEGYZŐJE FŐ ÉS ALSZOLGABIRÁJA ELŐTT. 
Jakon = Jakfán Vas megye szombathelyi járásában. 

Eredetije S/.. Ivánfán, Szelestey Sándor táblabirónál. Magával vitte áltól Döbren-
tei Gábor 1837. Becsbe 's ott lemásolta Jászay Pál levelező tag. 

My Botthka ímreh wafwarmegyey vice Ifpan Be}:czy Gergell notar Laky 

Gergell, 3olga byro, Bornami'33a Balinth vice solga byro eloth Thettwnk 
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wegezefth, 3elefthej fercncz, es 3elefthej Gcorgh keíízeth ketli 3az forinth 

keothel alath, kyn kezeketh be attak, kys a33on nap eloth walo wafav-

náp, az Annyok Theftamenthomarol Theorwen legyen, mynd Jegh Rwha-

rol es mynd Ingó marháról es mindenről walain)'' az ew Annyok morhaia 

wolth minden névvel neweztetheth, my'nden fel nyegh nj'egh fogolh Emberth 

foggion, es azok tegyenek azTlieorwenth az keozhell alfo 3elcfthe az ewnen 

magok falwiaba Jo3agokban , es nyolcz fogoth Ember walamy thcorwenth 

keoztek te3nek mindenyk megh allya, ha penigh megh nem allanaia keth 

3az forinthigh az vice Ifpan Igazath tegyen, annak az Marhaiabol az ky 

megh nem allanaia. Datu in polTelTionc Gyak 8 die menfis Auguí'ti Anno 

diii 1571. — 
(P. H.) (P. H.) ( P H . ) (P. H.) 

Id Emericns Cregorius Gregorius Lakj 
Botlika manu ppa. Beyczy mann ppa. Jdliü manu ppa. 

1571. 
KISASSZON HAVA 12DIKKN. 

CXCI. NÉVTELEN TUDÓSÍTÁSA NÉVTELENHEZ. 
írója nyilván sem maga nevét, sem uníjét, nem merte kilenni, töröktől féltében. 

Küldé, ngy látszik valamclly falu, földes urához, Debreczen körül. Látszik belőle a' 
török pusztítása falun, melly adóját nem fizeté. Eredetije Palotán gróf Zichy levéltárban. 
Mássát vette ottan Döbrentei Gábor 1836. 

Nagfagos vvram orekke walo [Jolgalatunkat Irywk N. mynt wrnnknak. 

Ebbel akarok the N. megy tudofytany. Bochattwnk wala oda 3olnok fele 

emberynket kyk megy Jöwenek, nekvvnk azt mongyak byzonnyal hogy az 

3oInoky Bek ez ÍOWÖ heten debreczenbe J j . Igys ertywk hogy rablajl akar 

tenny wgan az hódolt falukonys az honnan, az czartar adayat be nem wyt-

tek wolna, az falukra penig myndenwt Palánk fat wytet , ve33öt bőwen: 

ü azt mongya hogy 3olnokot chynaltattya. My így ertywk liogy Kalci t 

akarna chenalny, de N. bizonnyal nem Irhattywk, wagy Nadwdwart, wagy 
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Nadvvdwart, wagy chcgen: Nclovnk így mongyak , hogy ot akarnak chy-

nalny, de N. bizonnyal ncin Irhattywk. Arra akarok N. tuttara adny hogy N. 

Jo Avolna rea wygaztatny. Ez wtannys az myt ertvvnk N. tuttara aggywk. 

Isten tarcha megy N. költ Kyfa33on hawanak 12 Napian Anno diü 1571. 

157 1. 
OCTOBER 2 8 D I K Á \ . 

GRÓF SALM ECKIUS, MELYTH FERENCZHEZ, DIÓSGYŐRI ÉS S1ROKI CXCH. 
VÁRNAGYHOZ. 

Gytfrrol. 
Eredetije gróf Zichyek levéltárában Palotán. Találta és lemásolta ottan Döbrentei 

Gábor 183G, Augustiis 13d. 
C&i'mxele, kiviil. Egregio dominó Fran™ Melyth Castrorű et bonorü Dyos Gyeór ac 

Syrok Praefecto 2c Amico nobis hörah. 

Egregie domine et amice nobis honorari Salutcm et riri commen. lm Cha-

by Achatius Vramath bochattok oda my képünkbe az Homonnay Vram me-

nyegzeyerc. Annakokayrth the k e s : keryek hogy ha ualamy 3ykfegcbe 

Auagy akar my dolgayba the k e s : megh talalandgya, The k e s : my ertünk 

legyen mynden fegetfeggel, cs barathfaggal ncky kyth the keS: \vy30ntak 

mynden baratfaggal megh akarunk halalny. In reliquo Vram Eg. do. féle 

ualere optamus. Jaurini 2 8 Sbr 157 1 
D. V. Egregie Deditifsimus Amiciís Eckiíís Comcs a Salmis Mami ppria. 

157 1. 
NOVEJMER HniKÉN. 

BÚRJA FARKAS VÉGRENDELETE, SZOLGABÍRÓ, NEMESEK *S A' RAJKAI cxcili. 
PRÉDIKÁTOR ELŐTT. 

Eredetije a1 po/.soni káptalan levéltárában. C. 64. F. 1. Nro '.)• Találta ottan Döbren
tei Gábor 1836. Lemásolta Kaszay József jegyző. 

157 1. Die undecima Novembris, hoc cft die Sancti Martini. 
o o 

Tcwtt yilyen Teftamentomat az Jámbor Wytczlcw ces Nemess Bwrya Far

kas, az Nemess Wraym ces Wytezlew Népek elett, oolgabyro Wram clewlt, 
VEGYES R. M. IRATOK. 2 9 
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Nemes Benedek elewtt, ees az Raykay Prédikátor Wram elewtt, Albert Wram 

elewtt, ees Kozma János Wram elewtt, wgy myntt az Warmegyebe efkwtt 

wram elewtt . ees Palonyay János Wram elewtt, myntt az Warmegyebe es-

kwtt lewen, ees ugy myntt Attyafya Sógora elewtt, ees Zychy Gyerg Wram 

elewtt. Hattá, ees walotta ygaz ezen lewen Az Raykay háznak felet őrök

be, Owar felovvl walo rest, felet, Az edews Annyanak, ees az inoftoha apyawal 

cgyettembe, ees bog walabowa te3yk 3abadok legyenek wele, wag el aggyak, 
. o 

wag howa te3yk, ha 3ynte ayandekon akaryakys walakynek adn};3abadok le

gyenek wele. Az fewll'ew re3t ky wagyon Poson fclcwl, Aztys wgyan ezen 

feiy wl meg mondott a33onyomnak anyámnak es Apámnak wg mynt mosto

ha Apámnak, ky nekem edews Atyám helewtt wolt , Az edews Anyámnak 

newe Foronyka Zwzkona, az moftoha Wram apámnak newe, ky énnekem 

édes atyám helett wolt , Jerse Marton, ezeknek hattam es wallom maftya 

ez 3emel\:ek elewtt. Ha penygh oly atyamfya támadna, ky Bwrya Farkas

nak wer 3crent walo Attya fya wolna, wgy hogy Lewelewel Byzonyethat-

naya, wgy hog Jo3agh Illetneyeys wg mynt az fel re3 tenne. Tahat lerwen-

n)?el wegye el es nj'erye megh, az en a33onyom ees Wram apamtul, es ha 

Terwen 3erent meg nyery, az en Wram Apám a z m y t t a d o t t es Anyám 

ffe keppen wram Apám az m}?t adott es táplált engem az en nyawalyam-

ba es 3ykfsegymbe, azt Tegye le neky az ínyt nekem adott k'cwlchen, az 

en n5*awalyamba, es 3yksegymbe, az az, barom 3az foryntot, es ez meg fy-

zctwen, wg wehefse el az háznak felet, az mynt felywlys megh montam es 

írattam. Towaba az en 3erelmes At5;amíT5;anak Mátkámnak Chwzy Anna 

a33onnak, hattam ket ^oknyat, ket korczowagyal egietembe, Dwpla Tafo-

tak Barfsonnj;al peremeztek, egyk jederyes, mafyk 3ewkffy 3ynw, esmegh 

eg fekete Jankót fekete Tafota, az az ola3 módra, chynalt, es ennek felet-
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te kct joknyat meteltetet el koborne a33onyom. Azt az ket 3oknyat hagyom 

igi, hog cn woltam adofs, I1113 foryntal kóbornak, ha arra mond kóbor, hog 

meg nem ery, az I1W3 foryntot, Tahat az cn wram Apám el Igazecba, es az 

en Atyamfyanak meg Adafsek ruha, Chwzy Anna A33onnak. Wagyok adofs 

Po3tho meteW Leryncznek Prwkynak, harmynczharmadfel magyar foryntal, 

Azt hagyom hogi rwhaymat aggyak el , cs Abból fizesek megh neky. Esmeg 

Wagyok adofs Holderen Tyzen cg, awag Tyzenkct Renes foryntal, Semlger 

Lypoltnak, Aztys Wram Apám 5'gazecha es fyzefse megh, wag ha az Rvv-

haym arrabol nem maradna anny ys ew maga Wram Apám Agya mewgh. 

15 7 1. 
NOVEMBER I S D I K A K . 

BALASSA ANDRÁS LEVELE SZEPES VMEGYÉHEZ. 
Kuriina mvárosból Sárosban. 

Eredetije Szepes vniegye levéltárában 317 szám alatti Kikereste Bárdossy Elek le
véltárnok. Ott létét hírűi adta Engel Sándor táblabíró, *s főjegyző, 1S36. Lemásolta Bu
dán 1K37 az eredetiről Erankenburg Adolf. Összehasonlította Döbrentei Gábor. 

Czi'mxfílp, kivi/l. Egregys et IVobilibns diiis Vice Comiti et Judliü ac Vniuerfilati 
Nobiliü Comittüs Scejtufiens. zc dnis Amicis et vicinis obferuandis. 

Egregy et nobiles diii, Amici ct vicini obferuan, falute et feruitior meo-

rum Commendatione. Thowabba crthem 3eoch ferenczteol hogy thy kegme-

tek ez mynapyban az my Jojagwnkra Dwnawyczra Rea kylthe, az 3olga 

Byroth, creo hatalommal Byrfagolny, myerth hogy az gyvvlefre való keolth-

fegeth , ellenzetté ky adny, byzonyos okokcrth, nemys akartha adny, de 

ostan vgy kclletth nem keeketelen megh adnya, mywel hogy az nyomo-

rwlth kcoffegeth kartvvl megh oltalmazhaffa, kytth cn akaratomból cs en 

hyrcmbcol nem chyelekedelh, nemys kelleth volna femmykeppcn megh fy-

zcthny, hanem ha crcowcl or3agwnk 3okafa ellen líyrfagolth volna, mcrth 

moggya volth volna neky abban, mcrth nem Tartozwnk vele, En maflái 

femmvth nem gondolok, az ky fyzctthny akar, heabais 3abad vele, Enys 
29* 
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kegmetck taghya vagyok, es Myndenben eggyeth akarok kegtekcl értenem, 

de ezzel nem Tartozom, Azerth kérem thy kegmeteket, hogy adatta vy33a 

az el vett penzth, es ez fele meltathlan dolgoth ne chyelekettefTen raytham, 

ha kegtek akarattyabol leotth, általán fogwa el nem jenywedem , hol pe-

nygh vy*33a nem adattatna kegmetek az el veotth penzth, proteftalok folem-

niter kegmetek eleotth, hogy nylwan Mindenkeppen gondoth vyfelek ró

la. Eg5'*nyhany vaar Megyeben vagyon Iften kegyelmeflegebeol Jo3agoch-

kank, de fohol ez Raytwnk nem efcth , hy3em penygh ha o^agunk teor-

wenye azth mutathna, eo kegmek fem halgatnak el, Iften tarchya megh 

thy kegmetekcth, mynden kywantha Jawaywal. Dátum ex kAvrynia 18 dic 

Menfis Nouembris. Anno dili 1571. Andreas Balal'su. ni. p. 

157 2. 
SEPTUMUKR 18DIKÁN. 

CXCV. MUSZTAFFA PASA BUDAI FŐHELYTARTÖ *S MAGYARORSZÁG GONDVI
SELŐJE, 1«« MAXIMILIÁN M. KIRÁLYHOZ. 

Budáró l . 

Eredetije Galantai Xagy Karolj nemzetségi levelei között. Lema'solta Frankenbnrg 
Adolf m. akadémiai leíró 1837. Április 13d. 

Cz/'mzete, kivid. Serenifsímo ac Inelitifsimo principi ac dilo: díio maximiliano eius 
nöis fecundo, Romanorum Imperátori seniper Augusto díio: nobis Gratiofifsimo. 

My mu3talTa pafsa az Hatalmas tűrök Cva3arnak feö hel tartoia Budán es 
gond uyfeleőye magiar Or3agnak. 

Feölsegeos Romay Cya3ar; J£eö3önetv\nk es Baratfagunk Ayanlafanak 

vtanna; Jutának my Hozzánk Az te fölsegöd köuete, vugnath Dauith; Edu-

ardo 3ent myhali hauanak 17 napian, del elüt 9 oran kyket mjr nagy 30-

retettel láttunk es tartottunk es Ifmeg Byzot cmbörwnk Által nagy Bekc-

uel vtra kefertottvvnk; es io vala33al Bocyattunk; 

Touabba mutata my nekünk az, fld: hiu emböre vngnot Dauid az my 
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kegyelmes feyedelmvvnk paranciolatiat kyben paranciollia w fölsege hogy 

myndon uoltakeppen az fryghöz tarcyuk magunkat; Azért my myndön Igye-

közetünkcl Azon lejünk hogy az w fölfege paranciolattia ellen n? Jariunk, 

fwt myndeönben Akariuk oltalmazni, es Azonnal myndönfele parancola-

tunkat kwldöttük az Bekökn^k hogy \alan19llik tyStye ty3töffeget kiuannia 

Az fry'gy ellen femmy ellenköző dolgot ne mywoliön möli dolgot hy3vVnk 

bogi Innét nem Indultatik, Cyak bogi onnét az fld, partiatul 119 ellen-

köznenek. 

De Hogy neminemw dolgok felöl kerdözködnenk az köuetoktSvl, Azon

ban pana3 ere; hogy myuel Az Egryek barom ezör Julinál többet Ragatta-

nak uolna cl, kiket Immár pejtön alól nem 1110330, Az fzülöfy Renden Hay-

tollának uoltb; Ezörct Az my 3emünkre Hazuttak, Az ket ezöre vagi va-

lamiuel töb az 3egeny, Buday pefty m^sarcboke voltának; lllien ellenköző 

dolgokat miuelnek, Azért ha az my Irafunkban fld; ketölködik kerdöze 

meg fld; Az köuetöket, meg tuggiak mondany Azért mind efféle ellenköző 

dolgokból Indultatik Haborufag kin9k nem Illenek lönny, ha efféle ellen

köző latrok vtan támadnak az my népeink, Azonnal az az hyre bogi Haddal 

nyargalnak varak alath; es mindön méltatlan dolgot 3olnak es írnak fldnek; 

Az teöb Dolgok közöt Emleköztcte az fld; köwetc Az ormandi Attia 

fia felöl, Jol lehet Az my biu solganktulis Ibrahim Agatul, Izenth uolth 

fld; kit my nekwnk hiuen ni9g be3cllöt, Ibrahim Aga Azért lm my az fld; 

kyuanfaga sörent el Járunk, Az dologban, Jol lehet 11910 íny Rabunk or

mandi petör, hanem , Hanzab9k rabia, es my w neki nem paranciolhatünk, 

ha my rabunk uolna Byzonnyal Higgye fld; bogi clfeö kcrefet fem Haltuk 

uolna Bdn$k; hiaban, Jelűiben bogi így történt az Dolog, kin9k n9m Illőt 

uolna lönny, hanem el bociattuk uolna; mynd az által, ualamynt fualahogy 
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lehet vagy penzvsnkel vagy cgieb módon meg gabadíthattiuk, érte lejp&nk 

es meg sabaditiuk De yly okkal Hogy az myncimv Döbröciöny 3abo mate 

felöl Icuelönk es kőuetvink állal, fldt meg találtuk vala, ky fok Jámbor 

kerefködiö 3ömeliöknek kart töt , es egy néhányat meg is 3eghcnitöt ben-

nwk maftan, az kafsay kapitan Byrtoka alat lakyk farof patakon, Jol la

kik vgyan az fok Jámbor Jojagabol, kik evei nappal fyrattiak es ohajtiak 

Azt az embeört, fid; kwlgyeífe be 3oInakra Igaz fzam vételre az kaffay ka-

pitannak, miertb Hogy az fzolnaki emennek meg adof tyz ezör forintal az 

W maga Adof leiiele 3örenth; Azt Az ement es az többit meg eleghituen, 

hytönkre fogaggj'uk mies bogi ormandit Inneth myndön farcioltatas nekVvl 

ki bocialtiuk. ezzel az fiimmaual penig az Hatalmas Ciajar fzaniara adof, 

ef femmi keppen el nem vc$ Jol lehet eddig if Döbröcziöni, farof pataki 

es tokai arof embörökön meg viehettck volna de mi nem bociattuk Arra 

hogi maf bűntelent bancianak érte Azért fid ; ennek az dolognak vifellie 

ugi gongiat hogi maft ne bancianak érte; Meg bociaffa, fid; Hogy cnny 

fok Irafsal Bantiuk fid; vgian ezön 3oInaki emmennek, Hochjra Havannák, 

az Attiafiat, az Hatalmas Oya^ar Harminciadiarol az Egriek el Ragattak, 

ki moftaiíis ott egrön vagion, egy nehanjor kertök fldt; hogy bociataffa el 

fid, miért hogi az frygben fogtak f i , maftannis kerivvk fldt, hogy Bocia

taffa el fid; 

Az 3egen)' ven török A^sont, ki t kün petör ket leányánál, 3öged es 

Csongorad közöt fagoth uolt e l , Immár ket^ör, ígérte meg fid; A'/t nem 

tuggiuk ha az Egry kapitannak meg paranc}roltae fid, vagi nem, hogi az 

my köuetink meg Júettenek, ottan Hamar az, fid, Jo Igeretie meg Jelön-

tottwk neki kire meg Ciak valaki fem í r , nem az hogi meg adna Vvket; 

mynd az által my Az fid; Igeretiben es io Aianlafaban femmit nem ketöl-
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ködwnk, hogi azokat 3cgenycöket te , fld; Az Aianlas 3örent mi nekwnk 

meg nem adatna, kiért ha az Itten eltet, Byzonnias Higgye fid, hogy, 

mindün ty3töíTegüs Dolgokban Hafonlo HaladatoíTaggal légwnk fldnek; eb

ben feo keppen vgian Igőn keriwk fldt; hogi te fid. kednönket ne fzegyc; 

Iften fldl; Dátum Budae 18 die feptembris Anno diíi 1572. 

15 72. 
SEPTEMBER 19DIKKN. 

BÓDAI SÁRA, ZOLTAY ISTVÁN HÁZAS TÁRSA CSERIJÉT VALLJA BÉ A' CXCVI. 
CSORNAI CONVENTNEK. 

Eredetije offan a' 2d. szánni jegyzőkönyvben. Kikereste 's lemásolta Pauer Zsig
mond a' t. convent lectora. Összehasonlította Szeredi Kovács János e' hiteles hely jegy
zője 1837. Dec. l,*J«'n-

En bodaj far a33on az vitézlő Zolthay IftAvan Vram törvén házas tarfa 

tetthem Hlyen vallást thyornaj .jpoft Vramnak, Galamboky Matbenak es az 

ege3Conucntnek hog thyercbcn attam cn neki , az en öfeimthwl marath ökö-

rös Jobbagiomat Roftha balaft, faradon lakozot Hlyen Conditiowal, hog ewk 

vy3anthag Ifmeg adtak Neké" es az en meg maradék., innak az aent Egyház 

Jo3agabol Seplakon egy asinte pufztha heles in qua pvidi Gregor Balogh 

et thomas Misaros residenű' habuifsct Jobbagiwt . . . . Vagio foppron Warme-

gyebc, Mely 3eplaky Jobbágyért Medio temp . . . . Meg az derek feífio Meg 

atta volt farkeny Jobbagyát Varga ambumft es taniaft ez Maj Napig, kyt 

p Coinpofitionem Rofta balafiert .jpoft Vram es az Conucnt p Manus vi33a 

adót es azon keppen Aftonis p Manus atta Rofta balaft .jpoft Vramnak es 

Conuentnek. Zoltaj János es Mjklos fia es Lami fofia. 
rosta Balas Fradi. 

15 7 5. 
JL'NIUS ÍSŐJIÍN. 

ENYINGI TÖRÖK FERENCZ ÖZVEGYE GTJTTHI OKSZÁG BORBÁLA , SZ. K. CXCV1I. 
SOPRON VÁROSÁHOZ. 
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Pápa várából, Veszprím vármegyében. 
Eredetije Sopron városa levéltárában, lad. VI. et F. Fasc. IV. num. löG. Találta 

ott Döbrentei Gábor 1837. Mássát vetette a' ns. város és azzal az akadémiának kedves
kedett. Összeolvasta Schultz Pál városi levéltárnok. 

C'zúnzete, kiviil. Pruden ac Circumspectibus (revera sic) d"nis Judici Primao , Ju-
ratis Civibus ac Ceterisq, et totaeUniver oppidi Sopron eCijleh, ctc. dnis et vicinis no-
bis honorah. (P. H.) 

Prudeií et Circumspeeti dni nobis honoran, Salutcm et nri commcií. 

thoaba, ez mi Jobagionk, Beledben lakozó molnár Lukacz jedttli wala ini 

hoíjank, es kónierge azon mi nekünk, hogy Imánk kémeteknek mellétbe egy 

attiaíia wolth, Sopronban, kynek, molnár Petheö woltli newe, meli At-

tiafia Imaron megh holtb, es az mi marhaia maradottb cs eoreökfege az co 

Attiaíianak; felet myndeneknek ez Attiafianuk hattha, es feletb az felesé

gének, Az felesege Peniglen Imaran iob rejetth, az markának el kwltheöt-

the es ennek femmitb nem attanak benne, Azertb bogy ctthvii cl ne jakftd-

giö es karoffa ne maradgiö thy kiiíteketb kérem mynttli io 5om3cd Wrai-

mottb, bogy kiiiedtek ne badgia eokettb karoffa maradni, hane, az mi az 

eo re3c, es eothettb illetby kiiíetek adu (fa megh ez mi Jobagionknak, ky-

ertth kmeteknek esmetb tbeob barattbsagal akarunk béliében lenni, es kinc-

tektbeol io \vala3th warnnk , walc'r eafdem optaiii. Datii cc Arcé Papa 1. 

die Juny 1573. Barbara Or3agh de Chwtth, magri dni >»dam Franci Theo-

reok de Enncngh etc. relicta. 

1 3 7 5. 
AUGL'STUS 12D1KKN. 

CXCVIII. CZOBOR IMRE NÁDORI HIVATAL HELYTARTÓJA NAGYSZOMBATHOZ. 

M a n i g á r ó l , N y i t r a vágnj l ie lyi j á r á s á b a n . 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kiválasztotta Döbrentei Gábor 183f>. Lemásol

ta Makláry Ferenc/, bites ügyvéd. 

Czímzele, kiviil. Prudentibns et Circumspectis Dominis Jadici et Juratis C'iuib. Ci-
uittis Tbyrnavienfis, Amicis ct Yicinis nobis honorand. 
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bor Locumtenés offy Palatinalis Regni hungar, ac Confiliar Sac: Ccs: et Re

gié Mttis manu ,jpria. 

1575. 
SZ. BERTALAN NAP ELŐTT VASÁRNAPON. 

c x c i x . SÁGHY IMRE VÉGRENDELKEZÉSE. 
Eredetije a* pozsoni káptalan országos levéltára egyik jegyzőkönyvében. Kikereste 

ottan a' magyar akadémia felszólítására Gyurikovics György lev. tag \s össze is olvasta 
Kaszay József hites jegyző által vett másolatát. 1835. Octob. l8d. 

Ezer ett3az hettwert három esthendeben Vrwnk Christus 3wletesenek vtan-

na. En Saagy Imreh, Jolleliet testemben Betegb vagyok, De elmymben se-

my fogyatbkozas nem Lewen Te^ek az en Jawaymbwl vegseo testamen-

tomott, Hlyen SemyJek elett, mynth az Bechwletes es Ty*3teletes 3emelyk 

elett Gyeorgy Plébános elett ky fel Baaron lakozyk, vgymynth Énnekem 
o 

Confefsorom elett, Es Pakay Plébános Thamas Pap eleottli, Ismcgh Peles-

key Erdcogh Myklos elett, Saaghy János attyamfya elett, Ismegh Nemes 

3emylek elett mynt nagy Thamas ele°tt, es az w fya Nagv Adorj'an elett, 

Ismegh Nagy La3lo elett, es Farkas Deák eleott, Myklos Baty'ntt elett. 

Eleo3er hagyom es Ayanlom Lelkemeth az Myndenhato Istennek, es te-

teftcmett hagyom temethny Az en megh holt ket leanym kcozett. 

Towaba myndenek kyk énnekem vadnak, mycrt hogy az en 3erelmes 

felesegemmel dorko A33onyall egywtt kereftwk , Eggywtt Találtvi-k, Ennek 

okaertt mynd Ingho Marha, a ky Enym wolna, kychynthwl fogwa Nagyg-

lan mynd neky hagvom, az w thwle walo Arwaymmall Egietemben a Jo-

l'zaggal eo3\ve, es mynd erekseggel eo3we. Az en Arwavm, gyermekym, 

Myndnayan w hoza halgafsanak es Ty3tellyek, Légben Sagy János az en 

Attyamffya gond vyseleo Twttor az en sérelmes gazdáin A33onnak Dorko 

A33onnak, mynd az en Arwaymmal Egietemben. Ismegh Saaghy Janol"-
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nak Egy Arany Lantza es Egy Naasfaya vagyon énnálam Zalagba, azt 

pynzenelkwl, ha Énnekem Thcortynyk halalom , Adgyak megh Neky. 

Symon Deaknenal Posomba vagyon Énnekem 3az Arany forynthom, Arra 

kertem 3az tallertt, Ismcgh Saghy Janofsal keretthem Tyzen ett foryntott, 

Ennekokaerth ínykor w Neky megh adgyak az 3az Tyzen ett foryntot, 

kérem Simon Deaknelh hogy mynden per pathwarnekwl az en penzemeth 

adgya megh Az en sérelmes felesegemnek es az w thwle walo Gyermekym-

nek. Az Pofony harmyczadosnall vagyon eottwen Arany forynthom Za

lagba, kyre adott nekem lietwen foryntott. Ismegh kett 3az Arany foryn

thom wagyon, azt hagyom hogy az en Sérelmes felesegem Dorko Aj3ony 

az en Anokamnak Leányomnak, eo Neky megh Tarczia, ha kedygh co 

neky felesegemnek halála theorthynnckes, myerth hogy ez az en arwaym 

kezett kyczyn, azt akarom hogy w holtba vthanes meg tarthafsek eoneky, 

az w Iftenthel paranczolth Szerenchej're. Vaykan mely Josaghom wagyon, 

kytt 3erzettcm, azt hagyom felesegemnek az w arwaywall Egietemben. 

ismegh Enj?edy Farkasnak az Itt walo Pw^tha, awagy ereoke ky wolna 
O 

Itt chwkarpakan, arra attam hettwcn ett foryntott eottwen ejtendeigh, 

Azért azt hagyom az testamentomofokra ha az en pynzemeth annak eleotte 

megh adgyaif Engcdgyck megh az Jofzagott Neky. 

Az chwkary hazatt, mynd Jobagywal egyetembe, Azt hagyom az en 

felesegemnek Dorko A33onnak, az \v thwle walo gyermekymmel Egietem

ben. Vagyok adós Pofonba az Bolthos legynnek Vydanak tyzen nyolez fo-

rynttall. Az lioltba kyt vasarlottam Teole WydathwJ, Az Laystrom 3c-

ryntt Irwa M'agj'on kykkell adofs vagyok. Az Kowaczynakis ky Paawas 

3cryntt myelt Posomba, a ky az kapwhoz kezel lakyk, Annak es Adoss 

wagyok. Ismegh 3olgaymnak kyknek a Menywel Adofs wagyok fyzefse-
30* 
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nek megh Myndenyknck. Nagy Thamasnak chwkaron vagyok adós tyzon-

ket foryntall. Ismegh Farkas Thamas Vzory Adoos Énnekem száz harmitz 

forynttall, Ezekbwl Adott megh hvvsz pynz hean hwsz foryntotth, az 

thebywel adofs. Ismegh erdegh ferencz Adós Énnekem Eottwcn forynt

tall. Thowabba Saagy Pal, Myerthogy gyermeksegethwl fogwa szolgalth 

Énnekem, hagyom azertt azt gazdám áronra , es Saagy Janofra, hogy az 

w Jwthalma 3eryntt ne haggyak szolgalattyat heyaba. Ismegh Sagy Sig-

mondnak es Albertnak Az Anyoknak, es Anyokthwl mely Kwpath el vet

tem volth, myerthogy ezeket Illety Sygmondot, et Albertolt Az Kwpa azért 

hagyom hogy adgyakmegh nekyk. Ismeg ket falw wagyon Behenytz es 

Meretze ket falw, Mely Jo3agh Illyeshazy Iftwan vrammal, es az w Attya-

fyaywall Egietemben ofztallyos Jofzagwnk wolna, Az en Re3emeth abbwl 

is hagyom az en 3erelmes felesegemnek Dorko a33onnak az w theole walo 

Arwakkal Egyetemben. Azért kérem Ulj'eshazy Iftwan Vramath, mynt Igaz 

Ispanomath, hogy az Jo3agbel, a ky engemeth Ulethne az en felesegemnek 

Adgya megh az w Gyermek3;wel Egyetemben. Az megh holth Amadé Pé

ternek megh hagyoth feleségbe, gywlaíTy Solíia A33ony Adoos Énnekem 

száz hat forynthall, kyreol Itt énnálam Zalagha wagyon. Egy kerefzt, 

Azért ínykor Az en fzerelmes gbazdam Afzonnak a pynzth megh Adgyak. 

Awagy Az ew gyermekynek, tehát Az Zalogbott Adgiak Ismegh vyfzba-

Ismeg Saarkeozy Alberth Nadasdon Adoos Énnekem , Egy hordó bor ara-

wal l , Ismeg perfonalis praesentianal András Mesterrel, mykor az Retett 

foglaltatta, Ismegh hogy be Iktatta magatt, mynd ezekbwl Vv írotté, fyzet-

tem hw3onett foryntott. Efzt megh engettem Neky, hogy ha halálom theor-

tvnik, De Ily ok allath, hogy az en fvammall Bekefseggel lakozok, es az 

Attyafyaywall. Ismegh vgyan ezen Sarkeozy albertt Egy fegywer Derek 
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arawal Adós, ky tefzen kylencz foryntott. Ismeg vgyan ezen Sarkeozy 

Albert adott wolth Zalagba Egy kys darab ezwstet Tyzen ket foryntertt, 

ha az pynzt megh adgya , adgyak megh az ezwsthet neky, ha kedygh az 

darab ezwsth azt megb nem Erneye tartozyk annak az teobytt az en fze-

relmes gazdám A33onnak megh fyzethny. Az en Pofony hazam légien az 

en 3erelmas felcsegemee Dorko Afzonye az eo gyermekywel, De Ily ok al-

lath, hogy mvkor az en gycrmekym oda mennek Bekefseghes Lakafsok ott 

leghyen, ha kedygh cl Adgyak az hazat kychynthwl fogwa Nagyglan egy 

Arant o3tozzanak Az arawal. Sagy Sigmondnak hagyom a 3cmpczy eoreg-

byk szeleott. Ismeg Sagy Albertnak hagyom azt a 3eleth Sémptczen, a 

mellyet Ereos Damokosthol wettom. Rechey 3eleo, nygy, az en szerelmes 

felcsighcme Dorko Afzonye, Az w thwle vvalo Arwaywal Egietembe, Le

gyen mynd hazánál E03WC. Erfek vram eo Nagyságba Vcranthis Anthall 

vram, Adós Énnekem hat fzaz forynttall, Ifmegh kytt Rea keltettem sayat 

pynzemeth harmad fel fzaz foryntott azzalis adofs, Ezekre kérem Egry 

Pyspck Vramath w Nagath Iío33\vthdty Vramath, Ismegh Vsaly Vramath, 

hogy feo otalmok légiének az en fzerelmes Gbazdam A33onnak, Az w Ar-

waywall Egietembe. Egry Pyspeok Pfectus Vram eo Nagyságba Joli tbwd-

gia hogv adós ewel Érsek yram, eo Nagyságát kérem, Pfectus Vramatt , 

hogy azt a' pynzt szolgaltafsa AV Nagisaga az en gazdám A33onnak kezébe-

Ismegh az en Zarway Jofzaghom, myerth hogv az en fyamnak Sigmondnak 

fellesigethis Illethy, Mvertbogy Sarkán Nemzett, ahoz hagyom azertt hogy 

Sigmondnak felesege ntan, ahoz Része legyen, ha az Sárkány Vrak hozza 

szólnának, es az Czobor AVrak es megh akarnak valthany, es az arath akar

nak le tenny, fel ne wegvek , mert Sigmond feleségbe az w gyermekywel 

Egietembe wer a Jo3agba. Azért my kyk c teftamentomnak halgatoy vol-
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thwnk, ezt a Teftamenthomoth Eresb wolthaerth kyl megh eröfitettwnk , 

peczyeteonkel megys pechyteltconk 3enth Berthalan nap elet walo Vasár

napon a felywl megh Irtt 1573. e3tendeobe. 

15 75. 
OCTOHER SDIKÁN. 

IKTATÁSI TUDÓSÍTMÁNY. 
Eredetijét, töredékben a' jászéi convent országos levéltára mutatja. Azonban csak 

a' vége magyar. Ide tétetik mutatva'nyul, miként kevertetett latin 's magyar együvé 
ugyan nzon egy iratban. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1835. Lema'solta Zsilnek Nep. 
János. Összeolvasta lí. Fischer Norbert, 's kiadta hitelesen a' convent. 

AnnoDomini 1573 8 die Mensis Octobris facta est Inlrodnctio et StatutioCoiűetaneus 
Ex Chemethe Poffione Nobiles vrbnnus Belfey Judex Nobilium et Ambrofíus Tbewrewk, 
Ignobiles Georgius Cliako relicte Pauli írati Alpary Martinus Kathona Gafpar Horwat 
de 2[akacliy Judex, et Stephanus Bendy, Stephani Zakay. Cometanei Ex Lythka Pof-
fione Nobilis Gallus Ifpan Ignobiles, Matheus Kardos, Ambrofíus Kowach Blafius Kor
mos Michael Kardos Anthonius Kormos Thoma 3 e c n y Coloni. Cometanei Ex Poli'ione 
kech Nobiles Mathias fwlo Ex Poffione fay Nobiles Michael Darochy Ladiflaus fay, Ge
orgius fay Ignobilis Joannes Thoth Petri figedy Colonus Valentinus Nagy Nobilis Augn-
j)inus Gal Ignobilis Ladiflay fay Colonus. Vicini Ex Polflone Alfo gagy Matheus vyda 
Chypo Egyed Joannes Berthok valetiny Patchos Pauli Mondolay Colony Demet: chonthos 
Petri Mondolay fidgnum Pbrum. Joannes fay als= Blafius fulo in perfona Pauli fwlo Pe-
trus figedy in perfona et Petri figedy filii quondam Mathei figedy et in perfona filii fui 
Pauli figedy junittunt fe perfoluturos Expenfas ad partes eoru Cedent cs k v n a l t a t t y a k . 

Darochy Mihalys fay Annos Ajtony kepébe kynaly az kewlclicggel, az 

o3las jeryntb. fay Benedek azt mongya Ez ellen bogy legyen Tewrwen ben

ne ha mellem Jewbethnek hogy vgy Illetb lyantb minth f)'ath batb mellein 

vejem es kell)ren levvel róla az en kewlchegem megh lewen ha az tewr-

wcny azlh tallallya hogy mellem Jewbethnek es mindgyayan Ajánlottak 

hogy ke3ek megh lattathny Tewrvveny 3erynth. 

13 74. 
FEBBUARIUS 4nih'ÉN. 

SZ. K. NAGYSZOMBAT VÁROSA HÁROM NEMZETBELI HATVANOSAINAK 
RENDELETEI. 
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Eredetije Nagyszombatnak 1566—1579beli jegyzőkönyvében. Kiszemelte onnan Döb-
rentei Gábor 1836. Lemásolta Kaiser József városi hites jegyző. 

Statuta Communitatis Trium Nationum Sexaginta virorum in domo Senator 

exiften. Dic quarta Február Anno 1574 quae funt in fcript tali mo ublata. 

Megh erthwen az Wraym az kegetek kywanfagath mind az Byro Wram-

vval egyethemben, emlékeztetik keg. ez elmwlth hwfweth mafod napy'an 

walo weghezefre kyth keg. mind az keöífegel egyethemben Confirmalt es 

Jowa hagyot, de az kcöíTégnek nebeznek tet3yk, hogy az mit wegheznek, 

Annakwthanna Ty keg. elfeletkezwen róla né oltbalmazza. 

Annakokaertb hogy az igaffagh keöztheSvnk Megb tarthaffek, es az Wa-

rafnak mind az Refpublicaval egyethemben Sabadfaga megh ne Rontafíek, az 

keg. Propofitioiara illien dcliberatiotb tetthewnk. 

Mywel hogy Bijro Wram KeömySves Jakabotb az keg. igaz Juditioma 

3erinth teörwcn 3erinth byntctte, nem 3ewkfcgh vvolt wolna Keümywes 

Jakabnak az Waras 3abadfaga ellen kegyelmetekre ez fele Evocatoriat hoz-

ny, de mywel hogy az Mandátum barom dolgot contineíil, Tuwdny illik 

az Loo kirckc3tcji, az -f 33 , es az 10 -#. Byrfagoth, es hogy tij keg. By-

ro Wram jawatb 3eck teörefnek né itelte, Azért mywel hogy mind az barom 

dolgotb egyben fbglallya, es ha ennek eleötte ez fele Appcllatiokat el 3okot 

bothyatany keg. tebat eztb fem tarthatny megb, ha penig ez eleötb nő wolt, 

mo^l fe legyen. 

Thowaba, Erre ys emlékeztetik keg. hogy ennek eleSUte hegetekkel 

egyetemben az KeöíTegb el weghezthe, hogy Byro Wram AVarafbcly 3omjje-

dotb Terweny kyweöl ne byntetheflen, Ew kegnek aboz kellet wolna ma

gát tarthany. Mert mykepen hogy az KeüíTcgh Walaftt Byrotb az igaífag-

nak oltlialmara, A3onkepenBiro Wrainnak ys Terweny ala kel magát wethny 

es az 3om jedfagoth Terweny 3erinth bywntethny. 
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Az kowath Györgh ftjfa es Balint kowath kí>3ewth mynemw Ter wa-

gyon az Attyok Joo3aga feleöl azth deliberaltak hogy az marha megh Inn-

weataltalTek, es mijert hogtj mind a kettew Ewrekes, eggyk az mafik my-

at megh ne fogiatkoztjk az Pörnek wegheig. 

1 S 7 4 
JÚLIUS 1ÖDIKÁN. 

ccn. h i i u s / r u i s i í i nívó. 
PEREM ISTVÁN FŐISPÁN, KISVÁRDAY ISTVÁNHOZ. 

Nyaláb várából, Ugocsa tiszántúli járásában. 
Eredetijét Palotán gróf Zichyek levéltára mutatja. Lelte és lemásolta ottan Döbren-

tei Gábor 1836. 
Czímzete, kivitt. Magnifico dominó Sthano de kyfwarda 7c döno et AlTini Nobis 

observand" et Confedenf. 

Magnifice dome et affinis nobis suaviff et Confedertf1™"- Salute ac Serui-

tior Commend". hj3em hogj kgnel nylwan wagjon, hogj mynket az gazda 

a33onyaI Egjethembe az wr i^len Egj lean magzatthal latogatboth, kyth meg 

ez Ideygh kjwaltkjppen hazam ncpe Betegfege myath es Egjeb 3orgaImazob 

dolgaynk mjattes, az kere3thyenek moggjok es 3okafok jerynth, meg nem 

kere3teltethette\vk hanem kere3tf\rgenek napjath wcgezthem ez Jeowendeo 

kjfa33on5; hawanak Elfco Napjath, kjrem azyrth kegdet mynth Byzodalmas 

wramot es AttbjamfTjat hogj ez meg Irth napon vélf Primo die Menfis 

Augujli legjen kegcd az En hazamnál therebept hogj Az kcgcd Jelen IV-

thywel Az En leányomnak Elfco Eoreomcben . . ty3telkedheffem Egjeb Ba-

rathym es Atthyamfyay keozeotthes, mas az hogj Énnekem kegcd Eleytheol 

fogwa myoltha kegdet Ifmerthem Byzodalmas Avram es Atthyamfya Avolth^ 

Ezbenys mwtafía meg kcged Az Atthyafyfagot, hogj az En leányom kere3-

thyenfegenek legjen keged Bjzonfaga hogj az komafag koztheonk Jywyenes, 

maraggyon ezen Jo Atthyafyfag keoztheonk el walhatatlanwl, es fel feyt-
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hetetlenewl. In Reliquo Eande mag áo: vram p" felicfme valere optamus, 

datf ex Arcé Nra Njalab 18 die Menfis July Anno 15 74 
Sthanus de Peren Comes cf 

1574. 
SEPTEMBER 7DIKEN. 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, TRAUTSQN JÁNOSNAK RÓMAI CSÁSZÁR TANA- CCIII. 
CSANAK. 
Budáról. 

Eredetije Galantai Nagy Károly családi levelei között. Lemásolta Frankenburg 
Adolf 1837. Április 17dikén. 

Cz/mxete, kivid. Tekintetó's es nagifagos Vrnak Trautfon Janóinak Romay Cia^ai 
Tanacianak es uduaranak fö gond uyíelöienek, nekünk ti^tölejidiö Barátunknak. 

My mu3taffa pafsa az Hatalmas török Cyajarnak fó hel tartoia Budán es * 
gond uyfelöie magiar Ch^agnak. 

Tekyntetös es ngf; vr nekwnk ötölendő Barátunk Kiö3önet\vnk es baratfa-

günk Aianlafanak vtanna meg adak my nekwnk Az nd, leuelet, kibiol ert-

iwk mit ír. nd. Az fegiöfdiek es Börzöncyeyek felwl Hogi miuel mind 

fz\>netlen kanifa fele Ciataznak es lefwket Hannák, mynt lm maftannis 

Hogi Iftuanfy Iftuant mafod magaual el Ragattak, es Hogi ottan Hamar 13 

3ömelt es három feiet vittenek volna Touabba kanifahoz tartozó három falut 

el Rablottak volna; Az vr Iften Jol lattá Hogi mi Hirwnkel nem miueltek, 

es my okay nem vagiünk. Ha my törtentys okay Ifmeg az tieytök , kik fe-

liöl Immár el vntük az fok pana3olkodaft; Az bek feliol Hol azt Irya nd, 

hogi az müran Által mönth volna vagi hogi mikor Iftuaníi Iftuant el fogtak 

Jelön volt volna, Byzonnial Higgi? nd, Hogi az beknek Abban femmy Hire 

nincien, mert Akkor az bek It mi nálunk volth It való léteiének oka penig 

ez uolth, hogi miuel az Hatalmai" Iftennek Jo Akarattiabol, Az Hatalmai 

Cia3ar Az my feyedelömfegwnknek meltofagat, nagiobra vitte, vgi mintb 

egenVgwnk latny Idueözleny Jwt vala De nam my ezt egi néhaikor meg 
VEGYES R. M. IRATOK. 3 J 
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Irtuk, ndk; Hogi az Zriny gywrgy, minemiw Ellenközö dolgokat miuel; 

f3iget Ala Babolcya, Börzöncyp, fegiöfd AJa 3aguld, nagy Haddal; lefwket 

Hanj; De Hogi az miejnk e3ökben vejik Cialardfagokat, ki nem mőnnek 

vtannok, Igi oltalmazzak magokat. Vgyan ezön Zriny giwrgy nagi Haddal 

feol k?3wlt, es az Posga tartomaniaban való falukat, kit 3ep Í3auaual kiket 

crö3ak keppen föl ve3ön, es az w Határában le telepity, Immár cginehany 

falukat azonképpen pu3tan Hagyoth; Az l3pahiak penig fírnak ohaitnak 

ehelis meg Halnak mert nincyen myhőz nyulniok, Azoknak penig Az ado-

iokat my raitunk kérik es mindön Jwüedelmöket; efféle Dolgokat mind 

eleyben attunk my ndk , kire meg Ciak vala3t fem tőt nd, Touabba ezis 

niluan vagion ndlj Hogy meni3ör az my kegielmes feyedelmwnktwl Paran-

ciolat J w t , kit my 3ep röndel Romay Cia3arnak föl kwldöttwnk Hogi az 

Buday me3arofok Juhait, Hazán Empnth Hatra aggiatok, es az nagy kal

lót el Rontafatok w fölfege Paranciolattiat meg nem fogattatok Az my In-

tefwnket peneg mint fogadnátok meg. Myolta az nagy kallót epitek 3az 

faluknál töb ky az elöt Az Hatalmas Cia3arnak Adozot es be Jártának vrok-

hoz, kik Immár maftan be nem Jwnek es femmy fizetett nem te3nek. Is-

meg tatát es Bö3pörimőt miolta meg veuek maff^l 3az faluknál töb, 3ekőf 

feiervar tartomaniaban, Az kik az elöt, mindön fizetefth 3olgalatot miuel-

t ek , kikben maftan Ciak eggef n^m Akar be Jarny, E3tergam tartomaniaban 

meg Azon keppen tahat mint ellienek el az 3ogeny l3pahyak. Jol Tuggya 

azt nd , Hogi mindönnek 3olgalattiaban Jar es mindön meg kiuannia Az w 

Jutalmat, fenky 3ellel nem élhet, így kőuetközik o3tan Hogy az fele vak

merő Jobbagiokra rea mönnek, es eginehaniath el Ragadnak Bennök, Az 

Hatalmas Cia3ar Adoiat es wmagok Jvvued^lmet kiuanniak raytok, ha 03tan 

meg eléghetek \vket Ifmeg el bociattiak wketh mikor efféle f3ofogadatlanok-

file:///vket
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ban egin^hanjath el Hoznak, az tiejtök Azonnal raytok támadnak így le-

3ön o3tan Hogi Az ki eröfb l?3ön, Aze le3őn Az Jutalom, mint maftann-

is Az tiejtök az myeynkre rea tamattanak, elö3ür az mieynkben kit 1? 

vágtának fkit el fogtanak volth; Az vtan Iften fegetfegeböl Az mieynk meg 

vertek \vket, es vgi történt ve3öd?lmiök, De ha wk b^keu^l maradnának, 

az mieynktwl Byzoni femmy nem Judultatn^k, Jol lehet erre my nekwnk 

paranciolatunk vagion Az my kegi^lm^s f^^'^delmwnktwl, Hogi valamwli 

varafok faluk Ide vannak lratatuan kyk Annak előtte Az Hatalmas Cia3ar 

Adoiath es Í3pahiacok Jwuedelmet Igazan le 3olgaItattak, es maftan be nem 

Akarnak Holdolny elö3ör Romay Cia3arnak Iriunk felölwk, es Ha vgian 

vakmerőfegn^k Aggiak magokath Az vtan 3abatfagot Aggiunk, AíFel? vak

merőknek, meg Bwntetefökre, De meg my f^mmiben eddig nem Hörtelfn-

köttwnk , Byztunk az w fölfog? Aianlafaban, mikor Hozzatok gyiörgi Ál

tal Aianla magát Hogi mindön f?lwl meg paranciollia Hogi be J\iienek ki

ben vgian femmy n^m kel? mind ez oraygis, Irya nd Hogy az faluknak 

az newök^t Itündel meg Iriwk ndk; Az ert lm mindön fele Embörwnket 

kwldöttwk, es 3ep Rund el Hamar nap Az neuöketh Irua kwlgiwk vgis 

meg lattiuk ha be kwldiwk Mynd Az által keriwk te ndt mint tistölendö 

Barátunkat, Hogi te nd, 3ollion Romay Cia3arnak, paranciollya meg min

dön fele, Hogi Jarianak be, Az Hatalmaf Cya3ar Adoiat es vrok Jwuedel

met 3olgaltaffak be Ha ezt miuely w fwlfege? mi f^lelwnk Arra, Hogy Az 

my Byrtokunk Alat valók, nem az Hagi Az wfwlf^ge Jo3agaban mönnek 

Df az f3amara meg Ciak égis loüat fem niergelnek meg; De az mint föllwlis 

meg Jelüntwk, mindön meg kiuannia az w Jutalmat fenky 5̂ 11̂ 1 nem élhet; 

Az valyak fambokiak komarom sig^tfböl Hogi anny f3ömelt Hoztanak vol

na el newy azoknak Anny feyök Hogy azt mernek miaelny, De az koina-
31* 
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romiaknak Tatayaknak Cyatayok .fem eyel fem nappal meg nem fzwnik; 

Az famboki Ahmat odabalanak, mi meg parancyoltuk Hogi v^stegfegben 

légien, ha többe Irand nem folgiaual hanem Byzoni feieuel ery meg Röui-

(ledön Ciak onnét Az ti partotoktul maraggianak bekeuel Innét vgian fem-

my ellenkőzü Dolog nem Indultatik; Iften eltefTe ndt; Dátum budae 7 die 

feptembris Ao 1574. 

15 74. 
APRÓ SZENTEK NAPJÁN. 

P E R B E I D É Z E T . 
CCIV. GRÓF SALM JÚLIUS PERBE IDÉZTETI KENDI ISTVÁN SÁROS VMEGYEI 

SZOLGABIRÓVAL, KASSA VÁROSÁT. 
Eredetije Kassa levéltárában. Találta és Kriegcr Jánossal mássát vetette Döbrentei 

Gábor 1835. 

Citatio G'omitis Juljr , Contra Ciuitatem Cafsouiensem. Comes Július á Salmis Na
turális Tutor filie fue Anne e f Generofa ac Magcá quondá diia, Elizabet Thurzo pge-
nife, Idéztette per Sthánum kendy Judliüm az CalTay wara-flh, az Byrot Laurentiü au-
rifabrura, aís Goldímid totuinq fenatü dicte^ Ciuiftis Caflfouien , Vincenciü Pinger, Ste-
phrium kyrfner hans t. hans oler, Jacobum Secbans Jacobum grochner, Andreám Burger 
Geor Werchynger Thoraá Suttor et petrum pezo, hogy In Judio comparcalyanak, es 
hogy iktatlak, Georgiü o^yka Alberth. ojyka fedwr Bwznak. Stephanü Iyjy Leonardü 
ly^y Stephanü Marhák, Ladiflaum deák Benyo Vedott^yn kelemen choba, Thomani 
3chyhan et figifmundü Demeter In Alfo ladna, In ífto Cottii Saaros ecifteii comoran. 

Azért hogy Ezen 1574 E3tendeobe circa feftum Petri et Pauli Apoftolorum, 

az feolvvl megh Newezeoth kafíay fö Byro , es Efkwth polgárok, es eges 

waras kywldefebwl. es hagyomafabol, az 3edlyczky határra mentek, mel-

lyet hyak Na krywe 3kalye In hoc Cottü Saaros eciften, mell Vet bvr az 

vr vgy m5?nth Tutora, az feolwl megh Newezeoth gyermeke wthan, az fe-

leth mynd hatarofthwl, oth egy Jwh kosart als 3allaft hatalmafwl el vvag-

daltak wgy mynth hatalmafak melybe kart tettek -ff 75. ItemAxon Comes 

Július a Salmis Idéztette, per Pdictum Judliü hogy az feolwl megh Irth ha-
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talmafíagokkal, megh nem clegcodwen. Anno 74 Circa feítum Andreáé Apli 

az ew hagyomafokbwl, es parancholathokbol, Rea mentek az Caflayaknak 

Jobbaghy ez alath megh Irth para3t jemelük Az feolwl megh newezeotb 

határba, mafod3or az Jwh kofart als 3allaft, batalmafwl el waghdalthak, 

melybe kart tettek -fs 50. Iktattak ezeoketh, klema Symonth, wawrza 

dina 3acbart Janoft, Symon Valent Griger p. András Gnger Grigerr30 g3y-

an, In feolfeo Ladna item domianü dyna Brofya graka Laurent wele3ko, 

krifan te rítta, Sthofan Mafny Vrban dyna, Mathey Sigmontb Michal Mach-

ny In keozep Ladna, Item Georgiü et Benya 03yka Sthum ct Leonardnm 

fodor, Jwanys fdor, ftofan Marhák Mathey kamaj Laczko trenkans Demeter 

Banya3, Grege Berthok Benya Rado3yn, Jwanys Marha, Clcma choba hana 

tamás, Sigmonth demeterfya In Alfo ladna, omnino in ifto Cottu Saaros 

ecift, comoraii. Ezeok chelekeottek az hatalmath az vrok hagyomafabwl, 

m y n t h hata lmafot . Ad T11^ omnia dicti dni CaíTouich CaíTouieh Citati per gfatum 

Stephanü kcndy Judlium medio determiny eorundé Irmos vocati als Lwkacs János in 

poií'ione Radach in pdicto Cottu Sáros eCiften. coiiiorand Anno 1574 In fo die Innocentű. 

MAKTIUS HDIKÉN. 

T E M E T É S R E 111VG. 
RUSZKAI DOBÓ ANNA, PERÉN ISTVÁN ÖZVEGYE, KISVÁRDAY ISTVÁNHOZ, CCV. 

ÉS MIHÁLYHOZ, KIR. POHÁRNOKHOZ. 
Nyaláb varából Ugocsában. 

Eredetije gr. Zichyek levéltárában. Találta ott es mássát vette Döbrentei Gábor 1836. 
Czt'mxete, kivül. Magnificis dominis Stepbano de kys warda et Michaelj de eadem 

kys warda Sacrae Caesar Regieíj Mattis Pincern&í Magro dönis obferuand. et confid. 

Magnifici doni mihi obfuand Salute et Seruitior Meor Comendatioií. Ke-

gielmeteknek ezth A karám Megh Jelenthenj hogh az wr I-(ien az en í]erel-

mes wramoth ezen hónapnak Martius hawanak Nyolczad Napian vive ky ez 
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wilagbol, kynek teilinek el themetyffire valastottvk Jvvdica wafíar Napoth 

az az ezen Martius hawanak hwjadik Napiath itth fekethe Ardoban. kérem 

azyrth kegelteket mynth bizodalmas wraimoth, hogh kegtek az en íjerelmes 

wramnak ty3tefíeges Temetfegeben legén Jelen . Iilen Il/lelTe es tarczia 

megb kegelteket. Datű et Arcé mea Njalab, die Vndecima Menfís Marty 

Anno dni 15 7 5. 

Anna Dobó de Rw3ka Magy quöda dnj Stephanj de Peren f Relicta. 

13 77. 
ÁPRILIS l l l J IKÉN. 

ccvi. LÉVAI GYALOG HADNAGYOK, ERNESZT AUSZTRIAI FŐHERCZEGNEK 'STB. 
Léváról Harsban. 

Eredetije a' nemzeti múzeumban az Ittebei Kiss Antal által ajándékozottak között. 
Kiválasztotta Döbrentei Gábor, mássát vette Groraann András 1837. Összeolvasta Perlaky 
Sándor hites ügyvéd. 

Czimzete, kivnl. Sereniffimo Principi döno döno Ernefto Archiduci Auftrie Duci 
Burgundié, Comiti Tirolis etc. döno döno Nobis Seinpcr clementifl'iino etc. 

Fewlfeges wrwnk az my hywfeges eerecke walo f3olgalathwnk ayanlaffa-

nak vtanna megh emlekezhetyk fewlfeged kegyelmeffen arról, hogy Immár 

ketth attyankfyat Innét Lewarul es Carponarul fewlícgedhez fel Boczya-

thwnk az my fyzeteffwnkeerth tewrekednye Es az my attyankfyay által 

fewlfeged kegyelmeífen azzal ayanlotta wala magath hogy fyzeteft kwld 

fewlfeged, es azys Imar el mwlek j es nem gyozy az alathunk walo gyalo

gok warnya az fewlfeged kefedelmes fyzeteffeth. Hanem ez maj napon mynd 

feyenkenth az alatunk walo gyalogok az kapwn ky menthek wala, hogy 

el mennyének. hane my fewlfegednek 3egeny gyalogh Hadnagy cz5'ak adigh 

kerthwk ewket hogy megh maragyanak. Mégh Imar fewlfegedthwl wala3t 

J w , mert azt mongyak az Gyalogok mynd feyenkenth. hogy Imar nem gio-

zyk warnya. az fewlfeged ívzeteffet. es akar mytt mongywk Imar nekyek-
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is, femy f$onkat nem hy3yk es mykor azt mongvwk az gyalognak hogy lm 

fewlfeged kegyelmeffen fy^etefth kwld. de ez Ellen ewk ezt mondgyak 

hogy regen hallottak ewk efelé Í3okath nem moftan. hanem az gyalogok 

azt mongyak feyenkent, hogy lm az loual ky megyén az fwre egyebet nem 

tehetnek azok, mert Imar nynch lowaykat es 3olgaykat myuel tartanyok 

Es az gyalognak kel ez helben maradnyok, es orzenye ez helt . es ha de

rek fyzeteft ne kwld fewlfeged ezek myngyaraft, megh Efkuttek feyenkent 

hogy ewkis myngyarafth ky mennek ez helbol. azért my' fewlsegednek 

3egeny gyalogh Hadnagy proteftalunk hogy ha ez Ido alat my tortenyk ez 

helnek my okay femynek ne legyünk. Mert az my kewlchyegunk nekwnk 

uolth azt Imar az gyalogok kezze attwk es nj'nch myt adnunk nekyek. 

Azért lm fewlfegedhez egy attyankfyat Boczyattwk fel Bwchyay andrafth 

kythol fewlfegednek Bewfegefben Izenunk myndenekrol. Iften tarczia megh 

fewlfegedet mynt kegyelmes wrwnkat . Dátum Lewae 11 április anno 1577. 

Lewan ty fewlfegtek alázatos 3olgay gyalogh Hadnagyok feyenkenth f 

15 77. 
ÁPRILIS 27DIKÉN. 

MUSZTAFFA BUDAI PASA ERNESZT HERCZEGNEK, RÓMAI CSÁSZÁR TANA- CCVll. 
CSANAK ÉS FŐGONDVISELŐJÉNEK. 

Eredetije a' nemzeti múzeumban, az Ittebei Kiss Antal által ajándékozott levelező
tek között. Kiválasztotta Döbrentei Gábor. Mássát vette Frankenburg Adolf 1837. Apri. 
lis 13d. 

Czímzete, kivtih Tekinletös es nagifagos vrnak erneftus Herciegnek, Romai Ciajar 
,s,erelnies Attiafianak tanacianak es fö gondvyfelöienek, nekwnk ti^tölendeö Barátunknak 
es io fiunknak. 

My mii3taffa paffá az Hatalmas török Cyajarnak fö bel tartoia Budán es gond 

uyfelöie magiar or3agnak. Tekyntetös es nagifagos vr , kö3önetwnk es ma

gunk Aianlafanak vtanna; Jenének my Hozzánk, az segeni tőrök Barátok 
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könyörgenek Hogi my uel írnánk ndk, 3egenyök felöl, myuel hogi Barmo

kat Juhokat az tatayak komaromiak es egiebwnnen valók, Ragadozton Ra

gadozzak wk penigh mynd 3egennek Bódognak vton Járóknak, jallaft ele

delt Adnak keriwnk ndt , hogi te nd, Romai Cia3arral egi maft ertuen, ag

gion oli leueleth n d , hogi maradhaííanak meg mind w magok fmind mar-

haiok bekeuel, kiért Iftenis Jot Ad ndk; mert ezöktwl femmy ellenkőzö 

dolgok nem történnek, mert ezök fegiuert fem Hordoznak Istenért az ki 

miuel latogattia azzal élnek; Iften ndl, Dátum budae 27 die Aprjllis 1577. 

1 5 7 7 . 
MÁJUS 7 I ) I K I : N . 

MÜSZTAFFA BUDAI PASA, ERNESZT HERCZEGNEK. 
Eredetije Galantai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Döbrentei Gábor. Lemásolta Fran-

kenburg Adolf 1837. Május Iád. 
Czímzete, kivid. Tekyntetős es nagifagos Vrnak, erneftus Hercjregnek, Romai Cia-

5ar jerelmes Attiafianak, tanacianak eo fö gond uyfelöienek, nekwnk tyátölendö Bara-
twnknak es io fiunknak. 

My mu3taffa paíTa az Hatalmas török Cyajarnak fö hel tartoia Budán es 

gond uyfelöie magiar o^agnak. Tekintetös es nagifagos vr, kö3önetvvnk es 

magunk Aianlafanak vtanna, nem t f rhet iwk Hogi te , ndk; meg ne Jelön-

tenenk Az mynemw Dolgok maftan történtének eötödik napian pinköft Ha

ltának, Balai kalman 3olgai kik maftan az Cierepy ty3t tartó mellet Balay 

gwgöli mellet voltak, mint egi eötüen loual föl ke3wltenek volt es az Ha

talmai Cia3ar Jo3agaban Ragadoztanak lefelköttenek kiket mikor az myeink 

e3ökben vöttenek volna reaiok möntenek, kit le vágtának bennök fkit el 

Hoztanak, kikben tizön eggien nálunk vannak, kiknek az neuök ez, nagi 

Benedök, Racj matiaf, kif Balint, f^alai petör, paxy petör; kis Benedök, 

tot Balaf, Racj petör; kif matiaf, kis pal , kun petör, ezőket myndün 3ör-

3amokkal el Hoztak, ezök penig nyluan valliak fok vetezlö vrak elöt Hogi 
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törököt fogni Jwttenek volt, mert wk kicjnfcgöktwl foguan í'jablaiok-

kal eltének, es ha femmit nem vihetnének es ve3teg wlnenek Tahat wne-

kyk íemmi ti3töflegök nem volna; De Hogi \v nekik Balaj Gergöltivl min

dönre sabatfag engettetöth A3erth meg Itclhetend, mint Illiek ez az frigi-

höz ndt keriwk Hogi azt az frig ellenfcget meg Bwnteffe nd, es ti3tit 

mafnak Aggia nd, mert ha mindönre 3abatfag Adatik, mint lm naponkent 

lati in kis, mind egriek, <> nádiak Tokayak kallayak, komaromiak Tatayak 

giöriek , ve3peremiek, palotayak papayák, az fok Ciatazaftul Ragadozaftul 

meg nem f3Wnnek, kiből Bizoni femmi Jo nem fog Indulny, Azért ha nd, 

Akaria az frigöt tartany vgian valóban paranciollia meg mindön fele nd, 

maraggianak bekeuel Hol penig mi akaratotok aggiatok tuttunkra, mies 

tuggiuk mihoz magunkath tartany, Iften ndl, Dátum budae 7diemay A. 1577. 

1 5 7 7. 
AUGUSTLS 26DIKÁN. 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, !•• RUDOLF R. CSÁSZÁRHOZ ÉS MAGYAR ccix. 
KIRÁLYHOZ. 

Eredetije Galantai Nagy Károlynál Bécsben. Kiválasztotta Döbrentei Gábor. Lemá
solta Frankenburg Adolf 1837. Április Ildikén. 

Czi'mzele, kivid. Az fölsegös Rudolfus Romay Cya^amak nekwnk tyjtölendö Ba
rátunknak. 

My mu3taffa palfa az Hatalmas török Cya3arnak fő hel tartoia Budán es 

gond uyfelöiemagiar o^agnak. Fölfegös Romai Cia3ar, kösönetVvnk es magunk 

Aianlafanak vtanna; vewök az ty Ieuelctöket kiből meg ertwk az feyervary 

bek felöl való pana3okat; Jattia az Iften Hogi az Beknek es az w Alatta ua-

loknak abban femmy vetkök nyncyen, nam rny eginehan3or meg Jelön-

tottwk ti nektök mynemw fzömtelenwl az tyeytök az frigi ellen Cyelckö3-

nck, varak ala 3aguldnak leföket Hannák Barmot Juhot Ragadoznak vta-

kat Állanak, lm mynaponnys 3inten fej;er var alól kirali kuta mellől egi 
VEGYfcS R. M. 1KATOK. 3 2 
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törököt Ragattanak el , Innét Budáról Ismig egi Ispahia fegi tizcdös me-

giön volth valnal lefben vö3ik az tyeytök, mind kettőt el vittek; Az kal-

layak egryek es az körnhvl valók , az 3ent myklofiakat lefre vöttik fokát 

kit le vágtának fkyt el vittenek; Ismeg ez Holnapnak 23 , napian az eg

ryek onadiak es az környwl való veg béliek ezörnel többen lefben leuen, 

Hatuan Ala jaguldoth Bociattanak az myeynk vtannok leuen el ertek, 

mind az kjt felben eftenek, Jol lehet Az lefre nem vihjttek wket , Vgian 

ezön Holnapnak 21 napian forgács fymon maffel ezörön az e3tergamy pa

lánkhoz közel lefben Allot, az palánk ala 3aguIdot Bociatot Hogi az my

eynk ejökben vöttek ki nem möntenek végre az Beknek Izent, Hogi ky 

Jweön vyadalra. Ezön Holnapnak Ifmeg 20 napian fzecycn Ala 3aguldotta-

nak az Bek vtannok leuen Iften fegitfegiböl meg verte wket , kyk nyluan 

mongiak Hogi femmy frigeöth nem tudnak, es myndönre, 3abadfag adatot 

nekyk; Az c^tergarnyakatis mynapon miképpen lefre veüek, k^'k maftann-

is oda vannak f3amtalanokat Irtunk es írhatnánk de lattiuk Hogi femmi 

foganattia nyncien azt nem tuggyuk ha aggiake Igazan élőtökben Auagi 

vgian nem gondoltok vele; napról napra Inkab öregbödik az tyeytöknek el-

lenközö Dolgai kik az myeynknekis myndön Háborúságra való okot Ad

nak. Az feyeruary Bek Dolgát fumina 3örent így ertyetök Hogy fok3or 

3aguldot Bociattanak Az var ala, 3inten az kapu elöl is Ragattanak el ben-

nök maftannis az var Ala 3aguldottanak volt, az Beknek Ilire le3ön abban 

mvnd kycynnel naggial vtannok le3ön. Az leftis meg Halladuan, Tahat 

az györy kapitanis mindön Hadaual kin volth Az Iftennek fegitfegebol az 

Bek megh vert? \vketh es io n};erefeggel Jarth. Immár Hogi az nj'erefeg-

gel nálunk volth vionnan Ifmeg ket ezörnel többen lefben Allottanak, mynt 

hii3on eot louagot az var Ala kwldöttenek, kik vtan ki nem möntenek az 

file:///vketh
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lefböl el möntenek es az 3aguldok egi falura möntenek, es eröíTen fyttak 

vertek az falu bélieket, es w magok meg Izentck Hogi ot vannak Az im;-

eynkj?s ki mönnek vtannok, oth Az falun talalliak ü k é t , kit le vágtak 

bennök fkit el Huztanak; ezükben femmyt ne ketölkögyietük Hogi Igi nem 

löt volna az dolog; Immár meg Itelhetitők Hogi ba az mieynk Adnake 

okot Haborufagra vagi az tyeytök; Eztys Akaruk tuttotokra Adny, Hogi 

az my kegyelmes fejedelmünk mynd vntalan ír minekünk es pirongat 

Hogi mi mulatt iuk el Hogi nem írunk az Ayandek be3olgaltatafa felöl ty 

nektök, kinek Immár maid Három estendej'c lejön Hogi az el vegezőt 

napra be nem 3olgaltatoth; Azért Ha az my kegielmes feycdclmünkel 3yn 

3örent való Baratfagtok vagion; es mynketis nem akartok valamiben cyte-

ny, kérünk 3eretcttel Hogi kwlgietök be, az möli vala3tot en bőrötök ve

le be Jwuend, az ty Jo Akaratotok Jövent vele egi maft ertuen , meg lat-

tiatok, Hogi vagi az E3tergamy vagi 3ecicny vagi feiervary, vagi 3igetj Bek 

Je3ön de tijtitwl meg fo3tatik, mint lm ez el múlt e3tendöbennis egineha-

nya tÍ3titül meg fo3tatik Ha kinek penig b\vne Ip3ön ha meg nem Büntet

tetik Bátor mi aggiunk okot róla De mig az Aiandik be nem 3olgaltatik 

ty magatoknál az értelme Hogi, nem tuggiak mire velny, Azért ha le3öne 

meg Auagj nem, mindiaraft aggiatok tuttunkra, mies Tuggiuk az mi ke

gielmes feiedelmünk köuetet Tyllies tanufaggal bociatny, Iften veletök Dá

tum budae 26 die Angufti 1577. 

1 S 7 7. 
SKPTEMHKR SlJIKÉN. 

MAHMUT BÉG SZOLNOKI HELYTARTÓ KÖRPARANCSA, TISZA MENTÉBEN CCX. 
ÉS TEKERÜLETÉREN LAKÓKHOZ. 

Eredetije a' nemzeti múzeumban, az Iltebei Kiss Antal által ajándékozottak között. 
Kiválasztotta 's nníssát vetette Gromann Andrással 1837b. Döbrentei Gábor. Összeolvasta 
Perlaky Sándor hites ügyvéd. 

32* 
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Mynden Varofsokrol Varofsokra, es fahvkrol falwkra, jtth az ty$a jwwetelyben, es 
tekerwletyben, 3e n t-Myklofra fegwernekre, es Mynd Kendéi, Azon haiuaríaggal járton 
jaryon ez Lewel. 

2M~£ Hagyom es paranczyolom erwflen, Mynden fahvkon es warollbkon walo 
J1á 
•a 

rJé - Byraknak polgároknak, Itth az tysa Menteben es tekerwletyben lakozan-
= af̂ S dóknak, az gwzhetetlen Czya3ar hazának epwletyrc, Mynden ket kettli 

r- — •—» 

Ö,JS,a haztwl, egh egh embert, Afowal, lapáttal, kapawal, fawal we33A\wcl Ide 
£ c —. 
5 ^ ~ 

•-*5-g be Jwyenek, Myngyaraft, tymagatokys Byrak polgárok be Jwyetwk, es 

| • •g Mj'nd Layftromba írattattatok I t th , honnatth Menny fatth es \ve33\vtth bo-

*• • g zattok. Mert az en hytemre, az en hytemre, es az gwzhetetlen czj'ajar 

~ ~ S? hv'tyre eskw^wm hogh egh hetfh Mwlwan, vdwarbvramat Waj'damat, 

iTs"! Czyavv3ymat kwldwm reátok, ez vthan ne Mongyatok, hogh megh nem 

Jü „ £ hattam es megh nem paranczyultam, ne Menthettetek Magatokat, feyetekre 
£ •«- « 

2 — f> 

§l£j* Varottbkrol fahvkrol Jwttwn jwyenek, kyk ezen 3anczyokfagom alatt wat-
* 5 « • 
^ l : ^ tok. 5. Septembris 1577. 

3emetekre paranczyolom el ne halgaflatok, Myngyaraft Myngyaraft Mynden 

1 5 7 8 . 
JANUARIL'S 17U1KÉN. 

T l i : \ 1 KUXÜICH l l í \ Ó. 
CCXI. BRIBER1 MELYTTH PÁL, DEREGNYEY DORKÓ ÁNGYÁHOZ. 

Czekérdl, Zemplín bodrogközi járásában. 
Eredetije gróf Zichyek levéltárában. Találta ottan és lemásolta Dö'brentei Gábor 1836. 

Czimzete, kívül. Ez lewel Adaflek deregnyey Dorko á r o n n a k az nehay wytezleo 
Melyttb János wramnenak Énnekem ^erelmes alkonyomnak Ángyomnak Tulajdon kezeben. 

3olgaIathomath Ayanlom kegyelmednek mynth 3erelmcs a33onyomnak Án

gyomnak , Adom twtthara kegnek hogy en Iftennek theorwenve es Az an-

nya 3cntth egyháznak Rcndelefe 3erynth waIa3thottbam maghamnak eoreok 

házas tarflwl, Az nehay wytezleo Chyapy ferencz wram leanyath Ciiftina 

a330nt.I1' kynek mcnyegzeye es ty3tettege Napya 3olgalthathyk Ith Czeken 

az my hazwnknal Gyerttya 3entheleo Bodogh a33on Napyan, az az februa-

file:///ve33/vtth
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rius hawaiiak . Z. Napyan, Annakokaerth kérem kegdet mynth sérelmes 

a33onyomat Angyomatth Az fellywl megh Iroth Napon es helen, legyen Je

len . k. mynd az en eothvemmel es hwghommal az . k . sérelmes gyerme-

kywel eggyetthcmben, hog az . k . Jelen wolthawal, az en wraym Bara-

thym es Attyamffyay keozeoth ty3telkeodhelTem, kyt . keg . mynd az en 

wramual Batthyamual Igyekezwnk megh solgalny, the kegmedet nem wgy 

hyvvom mynth egy Ideghenth, hanem wgy mynth Attyam fyath, es Azon 

kérem kegdet, hog . k . az Napnak elcotthe masfel héttel eleob Jwyen Ide-

kyt kegnek Ig\'ekezwnk megh 3olgaIny myndnyayan, Es kegtwl Jo \vala3th 

warok mynth 3erelmes A33onyomthwl Angyomthwl, Az wr iften EltefTe 

es tarttya megh kegdet mynden hozza tarthozandoywal eggyettemben Sok 

Jo e3tendeygh, Ex ura Czeke 17 die Január. Anno 15 7 8. 

Melytth Pal Brybery m. ;p. 

1 3 7 8. 
MART1US 23DIKÁN. 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, RUDOLF MAGYAR KIRÁLYHOZ. CCXlI. 
Eredetije Galantai Nagy Károlynál Bécsben. Kiválasztotta Dóbrcntei Gábor; lemá

solta Frankenburg Adolf 1837. Április 18d. 
Csrmzete, kivid. Az fölfegös Rudolfus Romai Ciajarnak nekwnk ty3tólendó" Bará

tunknak Adafsek Hiuen. 

My mn3taffa paffá az Hatalmas török Cya3arnak fü heltartoia Budán es gond 

uyfelöie magiar or3agnak. Feölfegös Romai Cia3ar, Kö3önet\vnk es magunk 

Aianlafanak vtanna; Ennek előtte ualo leueleinkbennys meg Jelöntöttwk 

vala my te fldnek; mykeppen nadafdi, az pö3pöremy, papai palotai kupi-

tan, ö3ne giwltenek, nem kwlömben mynt egi or3agof Hadra ke3wltcnek 

uolna fymon tornia Ala 3aguldottanak, az Beköth leire Akartak vünny, wn-

nön magok közzwl egi prybek be 3ököt, az; feyer uary Beknek Hireuel 

adta, az Bekif myndiaraft mindön nepenel ke3ön leuen vtannok fiet az 
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meg fegitfegre mykor égiben elegiödnek mind az kit felben fokán el hul-

nak, törtenyk Az Bek wcienek inaik nej Beknek foglja efny, ki felöl lm 

az my kegielmef feyedelmvVnktivl paranciolatunk Jwth ; Hy33\vk Hogi 

fldnekis, Hireijel le3ön; Azért w fölfege neueuel kerivvk fldt; Hogi malku-

ci Beköth nadafdiual, vagi az kikkel Illik Bociaraffa el fld; teíTek meg az 

mi kegielmes feyedelmvvnkhöz való myndön t);3töfíygös Barátfaga fldnek ; 

ínyes penig Azon le3wnk Hogi Ha fld, az mi kegielmes feyedelmwnk ki-

uanfagat, es az mi kerefwnketh be telliefyty, io moggiaual w fölfegenek 

mind eleyben aggiuk az fld, io gond vifelefet, ky felöl Hisjwk Hogi az 

mi kegielmes feyedelmwnk el feledikön nem le3ön, mies penig az mi fe-

yedelömfegVinknek meltofaga fzőrent mindön Hozzánk Illendő tyStöiTegös 

Baratfaggal le^wilk ez dolog felöl penig fldtwl; myndön io vala3t varunk, 

Ili ok Alat Hogi mies az mi kegielmes feyedelmvVnket Byzonios Hirrel 

tuggiuk Ertetn}'; Egyéb Hyrt maftan nem Irbatunk, fldnek; kit tudunk 

Hogi ez Jelön ualo köuetökis meg tudnak mondany Az közöl bas maradeki 

tamattanak uolt az my kegielmes feyedelmVvnk Jo3agy es nepey ellen; kik

nek ellenközö dolgait mykor meg ertötte volna az vanny paíTa, az körniwl 

való paffoknak Hirre aggia egi maft ertuen, rcayok Rohantanak f3amtalan 

fegiuerrel meg eme3tettek Bennök kik közzwl az közöl bas fyays oda eföth; 

es 3antalanth eleuenön el Hoztanak ; Hi33wk Hogi az Hatalmas Vr Iften az 

mi kegielmes feyedelmwnkct io f3öröncies Diadalommal megh f3öröncieíy-

t y , Nem twrbetök Hogi, fldnek, ne pana3olkodnank mölj pana3inkat fok-

3or mind leuelwnk Által fmind Embőrink Által meg Jelöntöttwnk fldnek; 

Immár azt nem tuggiuk Ha fldnek; aggiake Igazan eleyben Auag nem, 

Auagi penig, fld, nem gondol vele; fzryny giörgi mind vntalan Az mi ke

gielmes feyedelmVvnk Jo3agat dulattia, Rablattia, faniargattia; Az kanyfay 
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kapitan, Ismeg az siget var tartomaniat Dulattia faniargattia, farvary, Pa-

pay , Böjpöremy, Palotay, Györy, tatay ty#3t tartok giakorlatoflaggal való 

varak Ala jaguldaftul les Haniafoktul, Bagadozafoktul meg nem Í3wnnek, 

lm minaponnis fambek Ala 3aguldottanak az myeynket leire Akartak vön-

ny , Az valiakat meg azonképpen ge3tös Alliath egi nap Harom3or 3aguldot-

tak meg; Buda körniwl Immár fem Barmot fem Juhoth vgian nem tarthat

nak, meg Ciak fayert fem mernek ki mönny, fsölöwkben vagy kertökben-

nis nem mernek ky Jarny ezök ellen penig mind Alhatnank, De Bizuan az 

fid; Jo Aianlafaban, es főképpen az mi kegielmes feyedelmwnk parancio-

latia ellen Hogi nem Járhatunk mynd ez az oka; Az Egriek onadiak, ecye-

tiek, tokajak, es mynd az körniwl valók, giakorlatolTagal, Hol Ilatua Ala, 

Hol Ja3 Byrin Ala, Hol Í3ent miklos Ala f3aguldanak lm nem regönnis 3?nt 

miklofrol valamy 3egeny törökök elefert mönnek volt, rea találtak es kit le 

vágtak benniök A3crt keriwk fldt; Hogi mind ezfele ellenközö dolgokat fid, 

fjallicion le , Hogi mÁ;es tuggiunk az mi kegielmes feiedelmwnk es te fid, 

közöth való frigi meg maradafaban tökelletöífeggel 3olgalny, Hol penig Ad

nék mv Akarattia aggia tuttunkra fid mies ahoz kepöst tuggiuk az mi ke

gielmes feiedelmwnket Hirrel ertefiny az födelezni való Cierepek felöl io 

vala3t varunk fldtwl; Itten fldl; Dátum budae 23 die marty A. 1578. 

15 7 8. 
ArRIMS 4DIKÉN. 

ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSRE IIÍVÓ. 
BÁTHORl KRISTÓF FEJEDELEM, HAGYMÁSI MIKLÓS KÖZÉP SZOLNOK CCXIH. 

VMEGYEI FŐISPÁNHOZ. 
Gyula Fcjérvárról. 

Eredetije gróf Zichyek levéltárában. Mássát vette ottan Döbrentei Gábor 1836. 
Czttnzele, kivid. Magnifico dominó Nicolao Hagymás de Bereg^o Comiti Comitatus 

Jolnok mediocris Nobis honorando (P. H.) 
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Magnifice domine Nobís fincere dilecte, Salutem et nri beneuolam Commen-

dationem. Myert hogy my thanachinkal es Egyéb velwnkualo fw 3em . . 

. . . . kkel Egyetemben Jeles es bizonios dolgo el Vegezefeyert, 

melyek ez o^agnak keoz egos Allapattyat es Javat nézik ez 

Jeve v Cantate Vofarnapra mely ezen Április haw he

tedik napian Vagion, Colofwarat 3agbeli három nemzetnek es ma-

gyarorjagbeli NemeíTegnek generális giwleii VcgcztVvnk celebraltatni. Inth-

ywk azért haggiukis kegdnek hogv kegdis a* felwl megh Irth napra es 

helyen, holot mys Istenek Segetfegewel Jelen lejwnk Semeliwnk jerint, 

legj'en Jelen, hogy kegyelmetekkel thanachynkal, es egyéb Semel vek kel 

Egyetemben Eleottwnk Való dolgokrul Alkalmafban es ha3nofban Vegez-

heíTwnk nec Secns faciat. Dátum Alb Jul£ 4 die Április Anno do: 15 7 8 

Chri^lophorus Bathor de Somljo mpa. 

1578. 
APRIMS 9DIKÉN. 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, SAMARIA FERDINÁNDNAK KOMÁROMBA. 

Eredetije Galantai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Dóbrenfei Gábor, lemásolta Fran-
kenburg Adolf, 1837. Április 19dikén. 

Czímzete, kivül. Nömös es tyjtöletös férfiúnak, feidinand Zamarianak, nekwnk vi
tézlő Barátunknak komaromban. 

My Mu3taffa palTa az Hatalmas török Cya3arnak fö heltartoia Budán es gond 

uyfelöie magiar Orjagnak. Nömös es ty*3töletös ferfiu, kö3önetAvnk es ma

gunk Aianlafanak -vtanna, ennek elötteis Irtunk valamy födelezni való Cie-

repek f^löl kd, azt Ira Hogi romai Ciajarnak írnánk myg aztis meg myue-

lök es Sv fülfege mégis ígérte volna, de lm láttuk Hogi kd, femy gondun

kat nem Akaria vifelny egi keues inunkat röftelle3 ertwnk föl vónny, an-

nyra meg hwlt Jol lattiuk Hozzánk való Jo Akaratod, Hogi mikor az mi 
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felöl Irunkis Ciak vala3t fem Ir3; Azért maftannis kerwnk Hogi ez Cie-

repek meg Hozatalában légi myndön Jo gond vefclefel, touaba lm inaftan 

Akarunk valamy mecytöth Cinaltatny, vgian Igön kerwnk Hogi mönnel 

Hamarab lehet I1U3 fzalath kwlgiwn kd , az áros nepektwl, valamy ezör 

deíkatis Irt valamy az arra lc3ön mind meg Adattiuk, ezökre kerwnk Hogi 

legiön göd vifeleffel k d , Iften kdl , Dátum budae 9 die Apryllis 15 78. 

157 8. 
AUGUSTUS lsŐJKN. 

CZOROR IMRE NÁDORI HELYTARTÓ, NAGYSZOMBATHOZ. CCXV. 
Sassínból v. Sasvárról Nyitra' szakolczai járásában. 

Eredetijét Nagyszombat levéltára mutatja. Kijegyzette Dübrentei Gábor. Lemásol
ta Makláry Ferencz bites ügyvéd 1837. 

Czímzete, kiviil. Prudentibus et Circumfpectis Dominó Judicj Jnratisq Ciuibus Ci-
uittis Tyrnauiens. Amicis et vicinis nobis honor (P. II.) 

Prudentes et Circuinfpeetj Domini Amicj et Vicinj Nobis honoraií. Salu-

tem et noftrj commeii. Az ti kegtek Irafat meg értettük, holot te kcgelme-

tek azt Iria, hogj eggiut uolt kegelmetek, es merthogj Irta uolt, hogj Zwcz 

Mihály haytot uolt 460 eokreot az Wamő, melínek cziak fele uolt eove, es-

az teobbj mas embere es hogj az eo maga neue alat haytotta uolna cl az 

Binoczy Wamö fizetefnekul, te kegelmetek ereoffen tudakoíjot rayta, de nem 

mehetet te kegelmetek vegére, mert eo maga Wallaft teöt róla, hogj az fe-

lerul igaftodot meg mindenut. Miuelhogj ti kegelmetek wegere nem me

hetet, nem cfudalö, mert tála olliaktol ertekefjet te kegelmetek, kik ab

ba femmit nem tudnak, de adó" kegteknek tuttara, hogj az ky akkort AVa-

mos uolt, im azt kultem oda, az meg be jd í j , mint uolt az dolog, cs mint 

Jár t , es ha fjwgfeg leijén , az kik Jelen uoltanak akkor, artokis megbeíjel-

l ík, es meg mögiak te kegteknek, ha kiwanna ty kegtek ártókat is eleö 

allatiuk, Cziak hadgiö napot ti kegtek nekj, of]to ugy ínkab vegére mehet 
VEGYES R, M. IRATOK. 3 3 
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tj kegelmetek, ha azoktól ertj meg kegi az kik Jelen nullának, ugj tud 

kegelmetek énnekem IgaTjtaft ebbeol tenny. In reliquis E. D. V. foeli uale-

re cupimus Ex noftra SalTyn 1 die Augufti A. D. 1578. Keg. Somfed ba-

rattya Emericus Czobor .jpalatiims manu ppia. 

15 7 8. 
SEPTEMBER 4DIKÉN. 

CCXVI. CZOBOR IMRE NÁDORI HELYTARTÓ NAGYSZOMBATHOZ. 
Sassínből. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor. Lemásolta Mak-
láry Ferencz hites ügyvéd 1837. 

Cxímzele, kiviil. Prudentibus et Circumspectis Dominis Judiej ceterisq Juratis Ci-
uibus Ciuitatis Tymauieh Dominis Amicis et Vicinis nobis honoraü ( P . H.) 

TÍ3telendeo Somfjed uraym, nekünk [Jerelmes baratjnk. Keö:]eönetunknek 

utanna, magunk ayanlasat Iriuk kegelmeteknek. Adgiuk kegclmeteknek 

tuttara, hogj Cziafjar urunk eö felfege minket mingiara^i felhiuatot, hogj 

az berezeg melle mennioenk Beczben, — minthogy meg Ir ta , bőgj ket hol

napnak eleotte onneth el nem bocbyat, az minemeo Perunk wagion 3wc3 

Michallial kiuannok, hogj olikorban uolna, es folna az mikor miis ithon 

lehetnénk es gongiat wifelhetneok, mert nem akarnok, hogj az my ithonj 

nem létünkben emberink mia ualami wetek effen benne. Azért keryuk ke-

gelmeteket hogj t é . kegelmetek éhez kepe-fl hadgiö olj alkolmatos napot ne-

kwnk , hogy kére miis itthon lehetnénk, kit kegelmeteknek ifmeg min

den baratfagual meg halálunk, es kegelmetekteol walaíjt warunk. In re

liquis Eafdem feli valere e^optan! Ex noftra Saflyn 4. die Septembr A. D. 

1578. k. barattja Emericus Czobor ^palatínus, manu ppia. 

15 7 8. 
SEPTKMBER 2 0 D 1 K A N . 

eexvif. TAR ISTVÁN, A' SZEPESI M. KIR. KAMARÁHOZ. 
Debreczenbdl. 
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Eredetije a' nemzeti múzeumban, az Ittebei Kiss Antal által ajándékozottak között. 
Kiválasztotta Döbrentei Gábor 's niássát vette Gromann András 1837. Összeolvasta Per-
laky Sándor bites ügyvéd. 

Cz/mxete, kivid. Vytc^lew Nemes wraymnak C/.yaJar w felfege 3ePe^y Camorafi-
nak Nekem thy3telethes wraymnak adaíTek ez Lewel. Stephanus Tar de mercibus \Qm 

flór et de 2000 flór in paratis CafTann. 

Vytezlcw Nemes wraym 3olgalathomat ayanlom kegh: es az wr i^lentul 

mjnden Jokath kywanok kegh. Megh attak énnekem az kegh: Leweleth 

melyben ír kégli hogj wala3t Iryak az Morha felül melj Morhath az Nemes 

ti3telethes thewkwlj Sebe-jlyen akarna en általam az w felfége 3amara ad-

nj. thj keghmeteknek: Mjwel hogj othon Debreczjenben nem votham hanem 

erdeiben votham, ennek okayrth nem thehethem kégliteknek az levvelre va-

la3th Azertii lm mo^lan megh Irtham az Marhának 3amath thj kegjelmetheknek. 

2500./ Erdelj kwdmcn 1 0 0 / 1 4 0 / / 3500/ — 
500/ Erdelj fiéélés 100 p / 140 / / 700/ — 
150 fonth Erdelj fafran l p / 5 , . . . • / 750/ — 

80 font fahcath 1 p / 4 / / 320/ — 
500 font gjewmberth 1 / 1 / / 500/ — 
100 Vegh Veres Czjemelethet l p / 9 / / 900/ — 
50 Végh fekctbe Czjemelethet l p / S / . . • . . . / 400/ — 

400 V.Moharth 1 / 4 / • / 1600/ — 
Ke3 pénzt / 2000/ — 
Kara{loth, Sayot, londi^l , / 1330/ — 

Egy Summában ez te3en / 12000/ — 
Az Karainak Veget / 17 / — 

Az Sajanak cs Londjfnak Senget p / l 3) 40. 

Ennek az megh fyzetheferwl az Pofonj kamoratul kewanok adós leweleth 

az Pofonj kamora Newe es peczjethek állat, Sebeiljen wram Newere 

feleth fel E3tendewre feljt e3tendewre ke3 pénzel megh fyzethnj Sebeden 

wramtu, hol penygh Sebeilen wrammal más modoth vvgezne otfen az megh 

fezetheferul az Pofonj kamora Nam otfen vágjon Sebcjleií wram es Vé

geznének Vgjan otfen ívkeghmewel, Mjheljen énnekem Sebejljen wram Ír , 

azontúl mjnden halogatasnelkwl az Morhanak es peznek kézhez adafara 
33* 
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gondom lejen, es thokajban adom kéglitek kezéhez hol peniglen éhez 

keghteknek akarathja vágjon ezel Semjt nem kel keíjnj merth az kwd-

menth fw keppen mojlan kcllenp el adnom, azerth erre en mindiarajl vva-

la3t varok keghtektl, Ez el múlt E3tendewkben Wrban — wramnak w 

• N . n a k : attam kwdment Czjemelethet es Mohart. Vgjan ezen Aáron at-

tam' — lilén IltcíTe kegh mjnden Jawajwal ex Debreczjen % 20 Sep-

tembris Ao 1578. Keghteknek mindenkor Solgal 
Tar Lflwan debrecztjenj manu ppia. 

158 7. 
CCXVIH. KOMÁROM VÁROSA FENNLÉVŐ JEGYZŐKÖNYVÉNEK KEZDETE. 

Kiválasztotta 1836. Döbrentei Gábor. Sz. k. Komárom városának főbírája Amtman 
József közl)enjárultávul hasonmássát vélte Zubor János városi cancellista. Összehason
lította az eredetivel Raucli József városi levéltárnok. 

Judiciü administratum 1. Április Anno 1587. 
Szuch Ijlwane orfolia alkony procuratoré conjiituit 1* April. 87* Szuch 

Balintne procuratoré conjlituit. 1 ' Ap. 8 7 ' Szabó János Egeríijeghi procura

toré conjlituit* 1" Ap. Köves János leania Anna af^onij, es az ura proca-

tort ualnak köves Bernátot h ic Köves Janofne Borbála afjonu; pro-

catort val. fran chegej 1* Apr. Köves János leania Anna alkony J. exi-flens 

respondet w maga mojlaha aniam Borbála al^ontj hivot hazahoz es . . . • 

. . . . es el vitte es né ment hatalomul hazába. haec pro pő J : .pbetur 

exijlens refpondit: w maga. Czapatta ferencz pörj le nem fzalhat ezért hogij 

ninchen bele ideié, es newe meg specificalva, mivel hogy jíí-flus töruent 

nekj nem allot az moiloha ania Ilona afzonxj, es hogy immár mégis tartotta 

vduarbiro akaratiabol miért hogy Szűchnc tömének né allot, Es vduarbiro 

elöt sem tagatta hogy fel né vötte volna az pojtot es ( 

., . . . ) chetis J. Appellat. Deliberatu eil appellationé loiii nö here, >)á cá 



1 5 8 7. 261 

finé nondü het. J . köz helen kel leni tartafnak A. akkor cliapatta. örfön la

kot azért itt tehetőt Comaroaba tartajl vgy mi—t. köz helön . Id quoq delibe-

raratii eil <»od iure, arcjiauit fran Czapattta noverca D. hclena. refponfio 

ad propohcm fran Czapatta: Azt mondgia Czapatta Peterne, hogq mj az 

mit keres Czapatta ferencz. mi fel ne vet tük, hanem chak azt az mit az 

en vram Czapatta Péter hagiot éneke Ilona afzonak, mert ninchen per femi-

hele, fem keniglen meg nem speciíicalt engemet kj éneké nevem, azért cn chak 

azt vettem fel az mit az en vram hagiot encké es ezt mondgiuk hogy ez az 

ca condescendalt. A. implicat kifogás, meg bizonite hogu; az \v maga nielve-

vel ne tagatta hogij fel ne vötte volna az pojtot: Deliberatü e i l , pbctü per 

A. fran chap. qod noverca sua affumpferit panÜ, in rationcDcpendy mariti fiíj 

Petrj Czapatta. Kellő Ilona ellen bizonfagok. 

Vafu biro fzafpur , mefzaros. Benedek es András az nehaj marthe afz fia, 

hilhök fzerent vallotnak az cgé3 fzek elöt. hogy kellő Ilona az som3cdfagot 

hazug bejiie kurváknak fzitta es főképen filizj mehalnct bcjlie kurvának. 

Deliberatü c-jl kellő Hona neluen maradót feliz mehalyne ellő. Vas Albert elő 

időt vefzön toth martö ellen. Szuch Balintné elő Időt vefzün Erdelj mar-

tö éllé. Pintér Janofne J . exi^lens, nö comparuit contra Bernardü kőris 5 

dö. Kefzj Pálne elő időt vefzen. Barbely Bcnnart és ledechi András pert Je

lentnek koppenj Gafparnak 7 font bor. Concordia az thamafne chriiliue kelemé 

Janofne margit, az ix fententiaiok ez, hogj ha többe meginditiak valamely 

fel, ezen fententia az w feieken, az minemö fententiaiok lőtt volna feie-

kön akkj iambor afzont nilua való kurvának mond, az ala alól ncluet hean-

iak kj nekj. Goroliaj mathias J . exiilens fdö nö comparuit contra Benedi-

ctü finta. örkej Benedek felefege Hona afzony, az w öfitül az mafik apia-

tul , Farkas haidutul maradót örököt, hazat ty'ltia mind az cl adotul fmind 
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az veivőtul, mely haz vagiö itt Comaromba, mely hozak nap keletről 3om-

chedgia az nehaj horvathi ferencz haza, inas felül vgmit nap enejetrc fufana 

afzony pal deák leania haza, ellenbe délre derek piach es vcha. Kaitor 

marton tudomant tefzen kaitor orfolia ellen, hogy miuel wtet töruenek idéz

te pert ielentöt, ciak vtana ne comparealt, azért mj útiunk menedék leue-

let kiuant mert ennek kilenchedik holnapja es niolchadik fzekönk napia, 

vgmit á 6. Augujli Ano. 86 . Boregetö domonkosne tudomant téfzen az vi 

igieífe éllé azthj az ludat kerelfi, hogy nem comparealt. primo Erdelj 

martö Elöfzör tartatta fzücf Ljlua morhaiat, Azvtán fzücs Balintne. Nagy 

mihaly né comparealt Chepellj palne ellő. Primo. Somogi febcjiié elö időt 

vefzön Izdench mathias éllé. 

Anno 1586. Itt Comaronf határba vgjmit pinköfd nap taiba mely Comarom 

vagion vgian ezön Comaron warmegieben, nem midőn honnan indullata-

nak ez az molnár Pál, fzallaj János másképé molnár János, megek wala 

Eilue kélTen az vagh duna Parthon az malomba, mely malom itt az vagh 

dunan vagion, ezek nem tudom mi okért in reám tamadanak földen le vé

rének, véremet kj ontotak, vgy annira hogy ott engemet holt eleveniol hattá-

nak, egy chakanka volt kezembe, aztis el vöttek én twlem, ez maj napis 

nalok vagion azért az mit az decretom mondgia, nalok né tarthaták volna, 

hané biro kezhöz kellöt volna hozniok , azért ezt mondö hogy ezt mindé 

nap giraiaual tartottak, azért ha én mit vetöttem volna AV nekiek, biro 

volt i t t , kapitan, hadnagy volt, engemet né verhetenek volna, né tagolha-

tanak volna illié rettenetöífül, mert en nekiek ha vetöttem volna, az tör-

ueny engemet meg büntetőt volna, azért the kegktul ok, mert ezt 

én raita wk nem cheleködheték volna, Azt mondgia molnár kelemen, hogy 

meg bizonitom iambor f3emellickkel, hogy fekettem fél efjtendeig ebben az 
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vereffegben, meg touab. Azért thi kglöktul töruent varok, hogy akkj em

bert leverj, veret kjontia, miefoda anak törvenie Petit par. 

1 5 8 3. 
FEBRUARIL'S 8DIKAN. 

TOKAJI KIR. KAMARAI TISZT NAGYVÁTI J. JELENTÉSE A' SZEPESI KIR. 
KAMARÁHOZ KASSÁRA. 

Eredetije gróf Zichyek lcvéltáráb. Találta és mássát vette Döbrentei Gábor 1836. 
Czimzete, kivid. Generosis ac Egrcgys Dominis N. Praefecto, Cacterisq Sacrae 

Caesareae Regiaeq Mattis Camerae Scejnisieh Confiliarys id: Dominis obseruandiffiniis. 
CalTowiae ( P. H.) 

Generosi ac Egregy Domini, Domini obseruan. Salutem et seruitior meor 

commen. Az minemeü kett kerekeü monath es egi hazat, kett seüleüth 

Tolchwan per defectum feminis Ide Tokayhoz az w feolfege 3amara ez el 

múlt Ideokben fogblaltanak wolth, mo.jlanaba uyjontak el foglaltak Dobó 

Wram 3amara, azt mondwan, hogi w feolfege adtta a Doboo vramnak, vgi 

wagiort hogi az Conuent es akyral Embere ott woltanak, de az mint mon-

giak, azok egiet fem 3oltanak, hanem az Doboo vram vdwarbyroya muto-

gatoth walamy leweletth, azt mondwan, \v feolfege vramnak atta ezt az 

Eoregfegett, azerth foghlalyAvk el, azután wette az 3ekerchett kezybe es 

alakatoth le werte, es mojianaba walamy drabantok waginak a haznal, ohnan 

mentenek a malomba es aztis elfoglaltak, walamy bwza pedigh ott wol th , 

ky Immár w feolfege 3amára az malom wamrol Jutott wolth, azt mind feol 

teotette es elwitette a Doboo vram vdwarbyroya, Erről thy kmetek Jobban 

megh tudakozhatyk az Itt walo vice vdwarbirotol, mert w ott wolth ma, es 

vgi menth wegere ennek a'dologbnak, azerth lafa thy kmetek mjtt kell mv-

elni, Ennekeom ugi techyk hogi a Conuentbe kell menny es contradicalni 

kell , ha a contradictionak helt aad, es ky meiíek belőle, Joo, hol nem pe-



264 1 5 8 8. 

digh, írna kollonich vram Ide Capitan vramnak, hogi küldene rea, cs kül

dene kV" belőle az Dobó vram 3olgayt mert vim vj repcllere licet, az hata

lomra pedig, hogi az ü feolfege buzayat hatalmaful elwytette, arra Doho 

vramoth rea kellene citálni. Nem gyezek eleget rayta chodalkoznom my 

légien az oka, hogi w feolfege efelé Eoregfeget sine Information el aad, mert 

byzon nagi kaar ha Tokajtol e lakad , egi faluual Job wolt Ide Tokayhoz, 

mert fohol Tokajnak malomya kezel ninczen a mell wagion, negi nagi ma-

giarj myllfeold, azis pedegh pu3ta, hanem moilh chinaltatom mcegh, Jo le

het ez elmúlt e3tendobe az bodrogon kerejtornal wyonan chinaltatam egyett, 

de az chaak nyárba foroghatt, es akkor árnykor a wyz kvchin, nagi nio-

morufág az 3egi»fegnek, feokeppen mo,jlan, hogi abuzatt mefte kell wynny 

fok myllfeoldre Idegen malomba megheorletny, holloth néha teortenyk hogi 

egi hettighis kell warny , es ugi ifmeg nagi munkawal cs faratsagall hoz

zák megh az li^let a profonthra, Ez kedigh a mallom a mcllyct moil wyo-

nau elfoglaltak, chaak kett íny 11 feold Tokayhoz, es nem me33e wagion 

a bodrogtol, walamy pattak haytya, a bwzat 3ekeren wyttek fel ihnen 

Tokaybol, 03tan alibiét nagi commodé hayon hoztak álla a bodrogon, es 

3inten a' Avaar kapu3?anal allotak ky welle, azerth légien ktek érte hogi 

walamind walahogi ez a' malom maragion Tokayhoz, mert nagi ha3nara le

jen Tokay waranak, En 3inten el akarok walla Indulnom, es oda akarom 

Avala a malomhoz wytettne maghamath, hogi en Jobban meg Eppitefem azt 

a malmoth, es vgi chinaltafam hogi a' malom 3Ítalion cs, de azon keozbe 

chiak haliam hogi el foghlaltak, es Ennekcom minden 3andeekom chak 

heaba leen. I^en tarchya megh thy kmetekett. EC Thokay 8 die febr 
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