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ecc. 
Ajánljuk tisztességes szolgálatunkat uraságtoknak kí-

vánván jó egészséget sok jó szerencsét megadatni Istentiil! 
Nemzetes vitézlő jóakaró Moharim és Memhet oda 

basa uraink! Kegyelmetek levelét elvévén postája által mit 
irjon, megértettük. Egész városul bizony köszönjük kegyel-
meteknek emberségét. Isten fizesse meg. De még eddig bi-
zony nem volt módunk benne s nem is tudtuk honnan szerit 
tenni. Hanem kegyelmeteket mégis nagy becsülettel kérjük 
szegény városunk tovább való emberségéért, egy kevésség 
legyen várakozásban. Azon leszünk, hogy mennél hamarébb 
s valahonnan valamiből lészen a kegyelmetekének meg kell 
lenni. A minek szerit tehetjük (ha mindenestül is), emberein-
két tartóztatjuk le minél hamarébb lehet. Mert most is 
Szegeden volna valami számvetésünk Vas Geczivel és e 
Samuval (a mint jól tudhatja is kegyelmetek.) Kegyelmetek 
azért, a mit elgondolt cselekedje, hanem legyen egy kevés 
várással kegyelmeteké még meglészen. IIa Isten 
megtart, még jövendőben többelszolgálunk kegyelmeteknek. 
Ezek után Isten légyen kegyelmetekkel. 

Actum Kőrösini die 21 August. Anno 1672. 
Kegyelmeteknek szolgálok Szemere Pál körösi főbiró 

. . . . tanácsával egyiití. 
Külczim : Szeged várában lakó nemzetes vitézlő Moharim és 

Memhet Oda basa jóakaró urainknak ő kegyelmüknek adassék tisz-
telet tel . 

(N.-Kőrös v. levéltárából.) 
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CCCI. 

Isten kegyelmetekkel körösi birák uraim. Isten szeren-
cséltesse kegyelmeteket, kivánom. 

Tegnapi generalis congregatiójában az nemes várme-
gye az repartitiőra minden porta után 16 ft. imponált újab-
ban és minden armalista nemesekre tripla taxát; curialis 
faluk . . . . curialis ben az vármegyében lakó . . . . 

és tripla taxát imponált az nemes vármegye. Ki-
gyelmetek az dolgot igy értvén uraim sietsé 
kiszedvén csak hamarjában, ha csak az porta pénzt is, min-
den portától négy-négy forintot. Ebben kegyelmetek egyebet 
sem cselekedjen. 

Datum Fülek 26 August 1672. 
Kegyelmeteknek jó szivvel szolgál Ifjabbik 

Vatay Pál. 
Kivül : Ezen levelem adassék körösi főbírónak N. N. és az 

egész községnek kezekben nekem jóakaró uraiméknak ö kegyel-
meknek. 

(N.-Körös városa levéltárából.) 

CCCII. 

Ez pénz föladásban voltanak jelen Czegléd 
lakozó Öveges Mátyás, Seti Mihály, Bizony Ger. . . Szeles 
István deák város notariusa. 

Gólya Mihók ha lá la dijjárul való quietantia Anno 1672. 
(N.-Körös v. levéltárából.) 

CCCIII. 

E levél tartalma ez : 
Körösiek e folyó 1083-dik évi széna tartozásukért tel-

jesen eleget tettek. Erről kapták e tezkerét, hogy szükség 
esetén előmutathassák. 
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Kelt 1083-dik évi Dsemázitilevvel hó 20—30 = 1672. 
Szept. 13-23. 

Musztafa aga 
mirakhor. 

CCCIV. 

Jelen irat tárgya ez : 
Körös városa a lajoai puszta bérének 62 V2 ezüst tal-

lérnyi — sz. Dömötör napra esö felét hiány nélkül lefizetvén, 
ime pecsétes tezkerét kapta, hogy ezt szükség esetén elő-
mutathassa. 

1083 Dsemáziülakhir 24-án = 1672 October 17-én. 
Juszuf aga 

Pesten. 
Kirül: Lajos i puszta fele bérirül szent Mihály napi Szemere 

Pá l uram bíróságában 1672. 

cccv. 
A mutbakh emin Üdvözlet után tudtul adja, hogy 

Kethuda bék urunk ö nagysága Körös városától 30 szekér 
fa beszolgáltatását kivánta s ez immár teljesitve van, — 
ezért az a defterből töröltessék ki. — Üdv ! 

Ahmed aga. 
Kivül : Harminca szekér fa impositio meghordatásrul való 

czédula Szem ere Pál bíróságában 1672 die 25 Novembris. 

CCCVI. 

Czegléd (hibásan Körös helyett) nevü faluból vezir ö 
nagysága szent Dömötör napi 100 szekér fáját beszolgál-
tatták. E felől adatott e nyugta, hogy azt többé senki ne 
követelhesse, 

Musztafa. 
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Kivül: Szent Dömötör napi vezér 100 szekér fá já ru l való czé-
dula Szemere P á l uram bíróságában. 1672 die 25 Novembris. 

CCCVIL 

E levél tartalma ez : 
Magas adomány levél (berat) értelmében birt Vatya nevü 

pusztánkat körösi lakos Szemere Pál és Oláh János nevű 
alattvalóknak 12 ezüst tallérért bérbe adtuk, annak birtok 
lásában őket senki se háborgassa. Tart a bérlet sz. György 
napig. Ezekről kapták e tezkerét. 

1083 = 1672. 
Musztafa 

cseri basa. 
Kivül: Vatyárul való cze'dula körösi Szemere Pá lnak . 

CCCVIII. 

P. H. Mustafa. 
Mink a két váróstul küldetött embörök én Sági János, 

adtam Miralin beknek 31 tallérokat, mi pedig kecskeméti 
Kovács István és Szűcs István adtunk 68 aranyakat, azért 
mivel műdön költségünk együtt volt, hogy el akartunk jönni, 
behivatott bennünket, mind hárman bementünk Mamut aga 
uram eleiben, és Abdula ui*aim eleiben. így adta ö nagysága 
előnkben, hogy műdön költségünk együtt volt, a fölpénz 
is egyenlő legyen. — Aert (azért) a kecskemétiekre húszon 
6 arany, mireánk körösiekre is 13 arany esvén, Mustafa aga 
is erre bizonyság. 

(1672.) 
(Eredetije N.-Kőiös v. levél tárában). 
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CCCIX. 

Kőrös városa 154 ház. 
Ezen városbeliek 1083 ( = 1672)-(lik évi fej adójukat 

(daizijtí) minden egyéb tartozással (mészár i f ) együtt be-
fizették, miről is ezen tezkerét kapták. 

Mehmed jancsár aga. 
Kiviil: Az derék császár adajáru l czédula Szemere Pál uram 

fobiróságában. Anno 1673 die 20 Januari i . 

cccx. 
Anno 1673 clie 31 mart. 
Én Gyöngyösi István recognoscálom per praesentes, 

hogy Körös városa Kara és Lajos nevü puszták pro anno 
1672 eedaló arendájában küldött Hegedűs János nevü posta 
által, uramnak ö kimének tekintetes nemzetes Szentkirályi 
Andrási Miklós uramnak, jászok és kunok mostani kapitá-
nyaink, talleros in specie 59, ugy mint Ötvenkilencz ezüst 
tallérokat, melyeket én ö kegime itthon nem létében kezem-
hez vettem. In arce Krasznahorka die 23 ut supra. 

P. H. Gyöngyösi István, 
(Eredet ig N.-Kőrös v. levéltárában). 

CCCXI. 

Naibok és müteserrik példánya, mevlána, Pestnek 
naibja, — növekedjék tudománya. 

Ezen divani tezkere érkeztével tudd meg: Körös cs. 
kamra városnak lakosai ide jővén felterjeszték, hogy 
mivel malom dolgában szerfölött szűken vannak s a város 
közelében saját határukon ezelőtt volt egyetlen malom is 
idők forgása alatt romladozni kezd, a kincstártól e tekintet-
ben engedelmet kérnek, hogy a szükség elhárítása végett 
azon a helyen, hol a malom régente állott, előbbi kiterjedésé-
bőn újra felépíthessék, Ezért kezükbe jelen irat adatott, mely-



8 SZILÁDY ÁRON ÉS SZILÁGY! SÁMDOE. 

nek érkeztekor a fenirt város jobbágyait, ha az emiitett 
malmot előbbi kiterjedésében fel akarnák épiteni, senkinek 
bántania nem szabad. E diváni tezkere szerint cselekedjél. 

Kelt 1083 Dztilkide 20 = 1673 Martins 9 én. 
Budán. 

Közepett a nazur bék Muszli névjegye. 
Kívül: Malomra! nazur bék levele 1673. 

CCCXII. 

Körös városa 154 ház. 
E város lakói az 1084 (— 1673—74)-dik évbeni fej 

adójukkal (ddzije) együtt egyéb adójukat is befizetvén (me-
szárif), e tezkerét kapták. 

Ibrahim 
budai jancsár aga. 

Kit ül: Derék császár adójárul Jó Máthé bíróságában 167 4 
1 Febr . 

CCCXIII. 

Ajánlván alázatos szolgálatunkat ngtoknak kittietek-
nek, Istentől minden idvességet áldásokat kívánunk meg-
adatni. 

Tekintetes nemes vármegye eongregatioja. Tavalyi 
esztendőben mense julio ngtok és klmetek előtt praesentalt 
alázatos supplicatios instántiánkra most is denuo emlékez-
tetjük ngtokat kimeteket, hogy ez nyavalyás nemes és pa-
raszt renden levő közönség lakosinak felette súlyos diffienl-
tását az porta és taxa supportálásában méltóztassék igazsá-
gos respeetusba venni. Ámbár juridice, per aequitatem recti 
tekintsen ngtok és klmetek ez instántiánkba. 

1) Lehet-e az nemes személyeknek portát es taxat 
portálni ? 

2) Hogy ha nem lehet, quaerendum. Lehet-e háts illen 
dő dolog-e? az nemeseken ekkoráig fenállott portát az 
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szegény paraszt renden is tovább fentartani és arra vetni, 
avagy azon megmarasztani? Katio. Mindennek az maga 
terhét kell hordozni, nem másét. 

Kérjük alázatosan az nemes és tekintetes vármegye 
congregatioját, ez megirt derekas difficultásunkban belée 
tekintvén, az isteni és közönséges hazánkbeli közigazság 
szerént complánálja dolgunkat. His az szent Isten védelme-
ző gondviselésébe ajánljuk ngtokat. 

Ngtoknak s kegyelmeteknek kegyes resolutioját vár-
ván s remélvén. 

Kőrös városa nemes és paraszt renden 
levő szegény lakosi alázatosan szolgálnak. 

Kivül: Tekintetes nemes fiileki praesidiumba confluált böesü-
letes congregatiohoz a láza tos supplicatiónk. 

Kivül liálirat : 
Anno 1673 die 16 mensis jun. 
Sub sedria comitatuum Pest Pilis Solt unitorum in praesidio 

Fiilekiensi celebrata. In t ronota ta istantia introscriptorum supplican-
tium, adeoque accommodatio ejusdem, ad futuram generalem congre-
gationem, ad quam tum plebeae tum vero nobilis conditionis introno-
tati incolae comparere tenebuntur, praerogativis eorum accomodanda. 

Joannes Czingeli ju ra tus 
praescriptorum Cottuum nótárius. 

Anno 1674 die 22 mensis maji. 
Sub generali congregatioiie Cottuum Pest Pilis Solt unitorum. 

In facto intronotatae instantiae supplicantium determinatum est : Im-
positiones a portis, ut ante, observabuntur, citra quempiam defectum 
praes tandas esse. Taxam vero ex communi totius oppidi proventu 
suppleri, idque ad ulteriorem rationem fiendam accommodationem 
observari debere. 

Joannes Czingely jur . sed . . . . Cottuum. 
Pes t Pilis Solt unitorum nótárius. 

(N.-Körös v. levéltárából.) 

CCCXIV. 
Anno 1674 die 25 maji. 
Mi körösi főbiró N. Erdős Mihály, item esktitt tanács-

beli Jó Máté Sánta Balázs és Urházi István. Számot vetvén 
Budai Márton zsidó deák urunkkal az körösi n. Szabó Mi-
hály uram főbiróságabeli városunkon történt kárvallásrul, 



1 0 SZILÁDY ÁRON ÉS SZILÁGY! SÁMDOE. 

minden rendbeli kifizetésünk után maradtunk adósa váro-
sunk fejében uzsora pénzzel in summa talleris 213, egy 
pásztormány tehennel, kit fogadunk ő kegyelmének varasul 
megfizetni. Bizonyságul adónk ez levelünket városunk pe-
csétivei megerősítvén. Die et Anno praenotatis. 

Ezen fölyül megirt adósságban fizettünk meg Márton 
zsidó deák uram kezében sz. Erzsébet asszony napkor uj 
szerént valón száztizenhárom ezüst tallérokat épen. En kö-
rösi Szivos János deák Pap Balázs Vargha Mihály Memhet 
oda basa ur és fia Amliet Hocza előtt. 

Akkori vásárlás : 10 pár karmazsin csizma hitel 101. 
7 pár szattyán csizma hitel hat-hat timony, két oka dohány 
1 it. Tiz tarisznya tizennyolcz-nyolcz pénzével. 

Szent Dömötör nap után vettem öt pár csizmát öt tal-
léron négy vég abát hat t. 

P. II. Zsidóul oldalvást: Emlékezetül . Adtam a bíráknak követ-
kező t á r g y a k a t : 

1) 10 pá r csizma 1 ta l lérral — 10 tallér. 
2) 6 pár csizma 6 time markof darabja. 
3) 2 oka dohány 2 ' / j t iménként — 5 time markof. 
4) 10 da rab tarisznya 18 pénz darabja, 10 markof. Erdős Mihály 

is adós 4 pár csizmával és 4 ' / j for int ta l . 
Kívülről: Ezer l ia tszázhetvenöt esztendőben húsvét előtt való 

vasárnapon fizettem Márton deák uramnak én Kőrösön lakó Erdős 
Mihály, Urházi Pé ter , Varga Mihály, husz telle'rokat az belől megirt 
adósságban. 

Zsidóul: F e n marad még 20 tal lér . 
Emlékezetül hogy a biró adós nekem a levélben irt 213 tallér-

ral procentre 113 tallérral. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

cccxv. 
Jelen irat keltének oka ez : 
A budai kincstár alá tartozó császári város, Körös 

lakói a törvény (ser') által meghatározott tized váltságot az 
1081-dik évi sz. György naptól (esett ez az első hónap t. i. 
Muharrem 7-ikén) kezdve egy évre, a rájok esö adó beszol-
gáltatása által a kincstárnál lefizettek. Ezt régi szokás sze-
rint hiány nélkül teljesítvén, róla e tezkerét kapták. 
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1085 Szefer hó 22-én — 1674 május 28-án. 
Muszli effendi 

a budai kincstár defterdárja. 
Kivül: Sommálásrul való N. Erdős Mihály uram bíróságában 

die 26 Maj . Anno 1674. 

CCCXYI. 

Én Monaki István recogroscalom per praesentes, hogy 
ez jelen való 1674 esztendőre tartozó vatyai pusztának az 
magam részére tartozó adaját, úgymint egy nadrágnak való 
meczin (megyszin) török gránát posztót vöttcm fel az körösi 
birótul Erdős Mihály uramtul, melyről quietálom. Datum in 
Kőrös die 8 Augusfi Anno 1674. 

Idem qui supra m. p. 
(N-KőrÖs v. levéltárából.) 

cccxvn. 
Mi az hatalmas és győzhetetlen vég Eger várának Ti-

sza és Duna között való helyeinek és hadainak gondviselő 
ura és parancsolója tekintetes és nagyságos vitézlő vezér 
Ali pasa. 

P . H. és Tugra ; (Alipecsétje és névjegye.) 
Adjok tudtokra és értésökre mindönöknek kiknek 

illik ez levelönknek rendiben, ugy mint az hatalmas és győz-
hetetlen íiindöklő és virágzó császárunknak birodalma bottja 
és keze alatt levő tekintetes és nagyságos basáknak, bégek-
nek, olajbégeknek; agáknak és minden tisztben és méltó-
ságban felöltöztetött ur jóakaróinknak, mezőt pusztát járó 
erdőn és útfélen serényen vigyázó lovas és gyalog csatát 
próbáló erős vitézeknek és azoknak előttek járó főhadna-
gyoknak kalahuzoknak és rácz martalóezoknak. Hogy az 
megnevezött Tömösvári Jancsi akarván és akar Fülekből 
Kisírre lakóul jönni és hatalmas császárunknak hódolni és 
adózni, melynek nagyobb bizonyságára mi is fogadjuk be-
csületes és teli uri török hitünkre, emberségünkre, tisztössé-
glinkre, jelös és bizonyos magunk pecsétével és országunk 
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czimerével megbizonyositott és megerősített czifri hitleve-
lünket adtok kezében, hogy ez becsületes uri hitlevelünk 
ereje által hódolhasson és adózhasson és bátran csendesség-
ben lakhasson, sőt minden félelöm nélköl járhasson akár 
erdőben akár mezőben, akár micsoda helyeken, csak hogy 
nála fegyver ne találtassék, hogy ha pedig igaz járatbeli 
dolgában hódúit vagy hodulatlan helyekeu valami bántása 
és fogsága esnék hatalmas császárnak erős vitézitől, tehát 
illik ez levelünkben felyül megnevezett nagyságos föurak-
nag és erős vitézeknek segítséggel és oltalommal lenniek, 
mellette fogni, mivel hatalmas császárunknak szárnya alá 
fejet hajtott és követőihez ragaszkodott, békességnek és 
megmaradásának okáért. íratott Eger várában die 20 no-
vembris 1674. 

Idem qui et supra. 
Kivül : 1674 die 20 novemb. Tömösvári J ános Kisírre ment 

lakni, u t azásában senki ne bánesa , adott neki Egerben levelet Ali 
passa. 

CCCXVIII. 

Ezen irat szerint 
Körös nevü város Lajos nevü puszta bérének sz. Dö-

mötör napi felét befizetvén kapta ezen pecsétes nyugtát. 
Musztafa 

aga. 
Küül: Anno 1674 28 octob. Lajosi puszta fele bérirül Dömötör 

napkor. Erdős Mihály ur bi róságában. 

CCCXIX. 

Kőrös városa részéről beadatott 39 tyúk, hátramaradt 
— 6 tyúk. 

Ezen konyhát illető szolgálat teljesitése felől adatott 
e tezkere. 
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1085 Ramazán 9-én = 1674 Decemb. 7-én. 
Mehmed 

budai mirálaj. 
Kivül: Tikokról való ezédula 39 ; restál még 6. 

cccxx. 
Jelen sorok tárgya ez : 
Mise nevü pusztát Urházi István s Jó Máté nevti körösi 

alattvalóknak 30 és 50 ezüst tallérért meg egy pásztormáért 
egy évre bérbe adtam. Ennélfogva őket senki se hábor-
gassa. Haszán 

szergi. 
Kivül: 1674. miaei czédula. 

CCCXXL 

E sorok értelme szerint 
az általunk ziámet-képen birt puszták közül Vatya 

nevü pusztát 1085—1086-ig (1674 apr. 7 — 1675 mart. 28) 
8 tallérért bérbe adtuk. Erről kapták az illetők (körösiek) 
e tezkerétj hogy e dolog végett őket senki se háborgathassa. 

Ali bég. 
Kivül: Anno 1674 Vatyai pusztárul való cze'dula. N Erdős Mi-

hály uram fobiróságában. 

CCCXXII. 

Pótharasztya pusztabére 25 ezüst tallér : 
Ezen előre bocsátott feltétel alatt ez évi sz. György 

naptól az év végéig, császári javadalmakhoz tartozó Kőrös 
városa lakosainak bérbe adtuk a felülirt pusztát. Ennélfog-
va haszna vételében senki által se gátoltassanak. 
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1085 muharrem 1—10 = 1674 Apr. 7—17. 
Muszlí 

budai defterdár. 
Kivül: Anno 1675 23 J a n u á r Pó tharasz tyáru l való eze'dula ne-

mes Erdős Miliály uram bíróságában. In 25 talle'r. 
Jegyzet: 1675 Január 23-dika a muhammedán 1085-dik év vé-

gére esik. E sorok írója megtartá a muh. évszámot, a muharrem (1-ső 
hónap) nevével bizonyosan 1675 J a n u á r j á t aka r t a kifejezni. 

CCCXXIII. 

E sorok tartalma a következő : 
A császári javakhoz tartozó körösi lakosok a szerződés 

értelmében sz. György naponként törvényszerű tized he-
lyett fizetni szokott adójukat folyó 1086 évi sz. György nap 
ján is hiány és fogyatkozás nélkül befizették, miről is e 
nyugtát kapták. E szerint egy pénz vagy fillér sem maradt 
fen kincstári tartozásukból. Miután hát szokott mód szerént 
teljesen eleget tettek — ez ügyben ismételt követelésekkel 
bárki által se háborgattassanak. 

1086 Rebbjülevvel hó 1-én = 1675 május 26 án. 
Muszli 

budai defterdár. 
Kivül: Sommárul való eze'dula Borotvás Is tván uram bírósá-

gában. Anno 1675 die 27 maii. 

CCCXXIV. 

E tezkere tárgya a következő ; 
Kőrös városa lakosi folyó 1086-dik ( = 1675) évben a 

lajosi puszta bérének sz. György napi felét, t. i. 62 tallért 
megfizették. Erről adtuk nekik e pecsétes tezkerét 

1086 Rebbjülevvel havában = 1675 május 26 jun. 25. 
Haszán vajda. 

Kivül: 1675 die 30 maii. La jos i puszta fele bérirül való czé-
dula Beretvás Is tván uram főbiróságában. 
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CCCXXV. 

En az hatalmas és győzhetetlen török császárnak az 
tengeren innen levő fényes hadainak fizető mestere és nazur 
bégje Muszli effencli Istennek engedelméből: 

P. II. es tugra: Muszli effendi budai defterdár. Pecséten : Muszli. 
Te körösi birák és esküttek! hagyjuk és parancsolom 

tinektek fejetek, életetek mentsége alatt: mely órában ezen 
ezimeres és pöcsétes levelem érkezik hozátok, azon órában 
Ur Pál Mihályt és Horgos Mihályt és Papi Benedököt mind 
gyárast fogjad és fogházban tegyed se kezességen se más 
módon el ne bocsássad életed s fejed mentsége alatt 

városnak békességét kívánod, mely órában kézben 
akad fogházban teszed, énnekem mindjárást hírt adj egy 
lovastól. Anno 1675 die 16 octobris. 

Datum Pest. 
Azonban, bíró, az eskütt embereket melléd vegyed az 

házokban ládájokban mi vagyon jószágok megnézzed, ezen 
kiviil mennyi számú marhájok vagyon azt is megnézzed, 
erössen őriztesd, hogy az városnak valami bnja ne legyen 
miattok. Ur Pál Mihálynak Horgosnak az jószágát viseld 
keményen; ha Papi Benedeket kezességen elbocsátod nem 
árt, de csak Horgosnak. Ur Pál Mihályt sem kezességen és 
sem másképen el ne bocsásd, csak őrizd meg erősen. 

Kivü': Körösi biró kezében adassék ez levelünk hannarsággal 
solml ne késsék. 

Praesentarunt nobis die 16 octobris. Anno 1675. Szappanos 
András. 

(NV-Kó'rös v. levéltárából.) 

CCCXXVI. 

Pótharasztja bérc 25 ezüst tallér. 
Jelen irat értelme ez : 
A császári birtokok közé tartozó puszták közül Pótha-

rasztja nevü pusztát folyó 1086 ( = 1675) évi Martins ele-
jétől ezen év végéig Kőrös városa lakosinak — előbbi mód 



1 6 SZILÁDY ÁRON ÉS SZILÁGY! SÁMDOE. 

szerint 25 ezüst tallérért bérbe adtuk, kezükbe meg e tez-
kerét, hogy ezt látva őket senki ne háborgassa. 

Kelt Dzilhidse havában 1086-ik évben = 1676 Feb-
ruár 16—Mart. 16-ig. 

Muhammed efendi 
budai defterdár. 

Kivül magyarul: Anno 1676. 1 Auguszti. Pótharaszt i czédula 
Bubori Bálás bír. '25 tallér. 

Jegyzet: Az idő meghatározásnál meg kell e levélre nézve je-
gyezni, hogy Dzilhidse hó a Mohamedan év utolsó hónapja, mely ek-
kor február közepétől martius közepéig ta r to t t . Folyó évnek e sze-
rint a mohamedánok 1086 éve vetetik, mint a melynek végső nap ja iba 
kelt még e szerződés ; a bér le t idejét azonban a szöveg — mint lá t -
ható — a keresztyén martius elejétől számitja, melynek első nap ja i ra 
eshetett e levél kelte is. 

CCCXXVII. 

Én Szentkirályi András Miklós Krasznahorka várának 
szabad és örökös ura, jászok és kunok kapitányja, recog-
noscalom per praesentes, hogy Kőrös városa Kara és Lajos 
nevü praediumok árendájában nekem mai napon küldött ke-
zemhez, nemzetes Balogh Gáspár uram által ötven ezüst 
tallérokat úgymint Tall, in specie 50. Én is azért árendálom 
ö klmeknek a szokás szerént azon praedinmokat ez eszten-
dőre is, mostan következő szent György napjától proxime 
jövendő esztendőbeli másik azon szent György napjáig com-
putálván. In arce Krasznahorka die 6 április 1676. 

P. H. Andrási Miklós. 
(N.-Kó'rös v. levéltárából.) 

I 
CCCXXVIII. 

Anno 1676 die 13 mensis április. Nemes Pest várme^ 
gye törvényszékiben minden portára nyolcz-nyolcz forintot 
imponált magyar pénzül 23 potrát számlálván egy-egy fo-
rintban. Az körösi uraméknak lévén 18 portájok, melyrül 
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ő kglmek administráltak in universuin fl. h. 144, id est flór. 
liung. száz negyvennégy forintot tallér pénzül, ezt hozzá té-
vén, hogy ha elveszik az tallérokat az melyet ö klmek küld 
tek, bene quidem, hol nem, vissza adom, azon kivül is den. 45 
hián adtak meg, ezt is tartoznak ő klmek felkitldeni. Ocsvay 
uram hozta kezemhez. Melyrül qiutáltam ő klmeket. Datum 
Filek mensis maji. Anno 1676. 

Ifjabbik Vattay Pál Pest vármegyének 
szolgabirája. 

(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCXXIX. 

Körös városa (hibásan Kecskemét áll az eredetiben) 
116 ház. 

Az ezen alapon, folyó 1087 ( = 1676)-ik évben kivetett 
adót (messzarif akcse) az emiitett városbeliek megfizetvén, e 
tezkerét kapták. 

1087=1676. 
Ahmed, 

zaim. 
Kivül: Anno 1676 die 13 apr. 90 oszporás harácsrul Beret-

vás Is tván uram bíróságában. 

cccxxx. 
1676 — 77-iki Jegyzőkönyv. 

{Elején pár levél, végén jvhszámadás, deszkavásárlás hiányzik). 

In summa a felvetet t adó 2749 t. 26 d. és így facit 6598 ft. 29 d. 
Pape'nz 286 ft . 25 d. Vajpénz 210 ft. 30 d. 

Summa fizetések. 
27 maji. Főbíró uram Budán a derék summánkra Nazur bék 

urunk Ő nagyságának fizetett 1250 t. Ajándékpénz t 200 t. Fölverésrö 
200 t. Udvari népének 150 t. A három hónapi a jándékpénzre 12 t. 

TÖRÖK M. K. EML, 1-2. Xj^lOfmáíü^N. 2 
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Czédula váltságra .1 t. A két szubasának 24 t. Tolmács bitangul is 
vont, kit aztán ususban is fog venni, r a j tunk 2 t. A két szubasának pa-
pucs pénz t fizettünk 4 t. Bokrinétul summa mellé hoztunk két tábla 
szappant 2 ft. Szállásiul ad tanak 1 ft. Proventus pénz hasznocskáján 
a köl tség 3 ft. 85 d. 27 sept. Biró uram Budára lévén, a reánk vetet t 
egy-egy, talléros és harmadfé l timonyos harácsra fizetett az olaj bek-
nek tallérul 154., t imonyul 77 t. Elébbeni collecta haráes pénz volt 
benne, melyet subs t raha l tak 47 ft. 37 d. 16 decemb. Biró uram Bu-
dára menvén a derék császár ada jára fizetett adópénzt in summa 466 
t. Salétrom ára is volt nro 12'/a t. Czédula vál tság 12 t. Handán tol" 
mácsnak adtunk 1 t. 

Ajándék. Bírság. 
26 máji. Bujáki hadának adtunk 1 t. Egri Szinán basának ad-

tunk a jándékban '/2 t. 17 juni. A szubasák kin lévén a két szubasák 
nak ki jövetelére adtunk 4 t. Juszop aga nazur t ihajának (a ki soha 
nem volt) adtunk mindenestől 6 t. T ia to jának is, hatalmasul vonván 
ki adtunk 2 t. Islátonak is ad tunk 21. Extra ordinarie adtunk 6 timont. 
Ugyanezeknek Hadas Mihálytól 9 font szappan t 1 ft. 8 d. 19 julii-
Biró uram Budán lévén az u j vezérhez tolmács vont bi tangul 2 t. 
Nazur bék urunknak hat hónapi a jándék csizma pénzre 29t . Heverő 
kocsikért.6 t. Száliástul ad tak 36 d. Költség lött 1 f t . 9 d . 10 aug. Gyemli 
sereg kinn lévén Islatonak adtunk a j ándékba 2 t. Gyemli agának 6 
t. 25 aug. Nazur t ihája Juszop aga vont r a j tunk 8 t. Haczi szuba-
sának 2 t . Inasának 1 t. D e á k j á n a k '/, t. 22 sept. Salétrom csauz 
lévén r a j tunk 2 t. 25 oct. Nazur t ihája ra j tunk lévén az szubasákkal 
együtt, a debreczeni gáton veszett emberért város részéről vontanak 
100 t. Kadiának 5 ft. 10 d. Deák jának , czédula 1 t. Imrehurnak 6 
ft. 60 d. Isop agának a jándékpénz t adtunk 6 t. Deáknak 3 t. Haczi . 
nak 2 t. Juszop basának 2 t. Inasának 11. A kisérő emberekért is nro 
100 t. Czédulára s költségre 27 t. Uj Nazur bék urunk számára ár-
pát keresvén adtunk éret te 3 t. Fáé r t 1 t. 5 febr. Gyemli aga kin 
lévén vont ra j tunk 3 daru tollat, 2 sajtot, 2 pá r kést . Ralyoph basá-
nak csauzoknak, szolgáinak, zászlótartóinak 7 daru tollat, 6 pár kést. 
Törököknek bocskort 30 d. Szőcs Dömötör szolgája dijára ki Pákon-
uál megholt fizettünk 10 t. 25 apr . Amhat basa szekér haj tani künn 
levén adtunk 2 t. Töltést vöt tünk 99 d. Egri Bat ik Szolimannak csi-
nál tat tunk egy táltokot 4 ft. 

Vajda ajándéka. 
17, 18, 19, 20 januarii . Va jda a jándékának kif izetése: Nazur 

bék urunk számára kész pénz 100 t. 4 daru toll, 8 pár gyöngyházas 
kés, 12 saj t , 12 pint vaj , 12 rókáér t 12 t. Ezért is az előtt tiz volt, egy 
farkasbőrt, 4 tábla szappan, három hónapi a jándékpénz 12 t. Nazur 
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bek urunk fiának 12 t, egy pár kés, egy sajt , egy rúkabőr. Haszna-
dár jának 10 t., (de jövendőre nyolcz lesz) 1 farkasbőr, egy sajt , egy 
rókabőr. Tiha jának 8 t., egy pár kés, egy saj t , egy pint vaj , egy 
rókabőr, egy daru toll, egy tábla szappan, NB. Extra ordinarie vont 
ra j tunk mégis Juszop aga, hogy már jövendőre maga számára az 
inasokét (a hat pár késen kivül) a magáét pedig az inasok számára 
l imitáltat ja 6 t. I tem egy rókát , egy darutollat , egy pár kést, harma-
dik rókáér t 1 t. Inasoknak adtunk 14 t. (Ez is jövendőre nyolcz le-
szen) ké t saj tot . Hat pár kést. Egy rókát . T ia to jának 8 t. egy saj-
tot, egy kést , egy pint vaja t , egy rókát. Az két szubasáknak minden 
papucs pénzzel együtt 24 t. De a tized subtrahendum mert fe lyebb 
van irva ; két-két pint va ja t , két-két sajtot , két-két pár kést, két-két 
darutollat, két-két rókát . De nem levén ennyi rókánk a negyedikért 
adtunk Juszop basának 1 t. Egy tábla szappant . Kadiának 2 t. Egy 
pár kést . Egy sajtot, egy rókabőrt . Extraordinarie Nazur bék urunk 
embereinek 1 t., egy pár kést, egy sajtot . Islátonak 2 t. Ialátonak 
vöttünk egy tábla szappant 1 ft . 

Széna, fa. 
(24 maji.) Tolmácsnak szénájáér t , fá jáér t fizettek 40 t. Csauz-

lár t iha jának szénájáért f á j áé r t 30 t. Vezér urunk 100 szekér f á j a és 
Nazur 50 szekér f á j a és pa lánkkaró árát , (melyet Perecses András 
Kocsis Is tván Sigmond és Paizs András horda t tak meg) Márton zsi-
dónak fizettek 210 ft. Czédula váltságért fizettek 51/, t. Ravónak 10 
timon. Deáknak 1 timon. Torzsa Alber t fab i ránknak adtunk költségre 
1 ft. Berkes Gergelynek60d. Varga Mihály és Urházi Péternek adtunk 
60 d. 19 julii. Szénabirónak adtak 1 ft. 5 d. 27 sept. Imrehur agának 
széna czédula vál tságért fizettünk a tiz szekér szénán kivül summa 
27 t. Vezér bitang szénájáér t is fizettünk neki 3 t. Imrehur iszpainak 
3 ft. 80 d. Deák jának 80 d. Szubasának 1 t. Vezér széná jának be-
töltésére 20 szekér szénáért Imrehur kezében fizettünk 20 t. Nazur 
béknek a szénájáért fizettünk 39 t. NB. Széna collecta pénz volt 
benne 57 t. 1 ft. 2 d., melyet substrahal tak. Szállásiul adtunk 80 d. 
Költsége lött biró uramnak ez útban 1 ft . 7iy2 d. 11 oct. Vezér szá-
mára Kőmsi uram az fabirónk 35 szekér fá t hordatván és bi tangban 
is 6 szekérrel, facit 52 ft . 

Tehén, juh. 
Summa mellé vet tünk fejős teheneket Gál Jánostul 5 t. Vad 

Istvántul 5 t. Varga J akab tu l 5 t. Egyed Jánostul 5 t. Somodi István-
tá l 5 t. Szellő Mihálytul 5 t. Summa mellé négy járván, ket tőt a jö-
vendő pásztorma fejében kérte. Perivit una cum vezirio. Tavalyi bí-
rák uraink is, vi extracto ez summálás mellé vettenek volt három 
tehenet , egyiknek adták meg az árát . 29 nov. Varga Mihályt a pász-

2* 
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tormákkal felküldvén ad tunk neki 1 ft. Urházi Pe'tertöl vet tünk há-
rom tehenet 15 t. Buda Péter tő l egyet 5 t. Keszi Istvántól egyet 5 t-
Szőcs Dömötörtől egyet 5 t. Thege Istvántól egyet 4 V, t. Hamza 
Jánostól egyet 5 t. Jö t t tehenek árából 3 % t. 9 dec. Egri Szuli-
mánnak 2 tehenet pász tormánnak 9 t. 27 martii . Tehén haj tó embe-
reknek adtunk 12 d. 5 aprili. Vezér és nazur bék uraink számokra 
(melyet az u j b i ráknak az u j summa mellé kel le t t volna megadni) 
vöttünk négy bor jas tehenet Závoti Mátyástól 3 ' / 2 1. Köntös Is tvántól 
3 '/s t. F ru t tus Gáspártól. Bokrinétól 

Összes kiadások ajándékokra. 
Vajra , mézre és rökabőrőkre kiment köl tség summa 32 f t . 71 

d. Gyöngyházas késekre kiment költség 182 ft . 40 d. 

Gyapjúpénz, vaj, kávé. 
3 julii. Biró uram Budá ra menvén u j ka imakamnak fizetett 

gyapjú pénzt 74 ft. Tized pénzt , a ki soha nem volt, vont 7 f t . 54 d. 
A vezér számára való va jnak vöttenek két f azeka t 1 ft. 80 d. Lő t t 
az innen házul vitt vaj 119 oka. Azután is vöt tenek Budán 35 t. okát 
A kaimakam is vont el tized v a j r a 30 oka va jé r t 15 f t . 40 d. Hat oka 
kávét is vöttenek neki 6 t. 60 d. Gyapjú czéduláér t 2 ft. 40 d. 31 
jan. Vaja t vöt tünk Czirják Pá lné tó l 19 pintet. 15 f t . 20 d. 

Búza. 
11 oct. Varga Mihály széna bi ránknak mikor a vezér számára 

a 200 kila búzá t megvette, ad tunk neki költségre 25 ' / , d. Buza mé-
rőnek 20 ft. 20 d, absque. Leesaponak 1 ft. 70 d. 

Vas. 
31 jan. Vas mérőnek s lehozónak 1 ft. Köl tség lött 91 d. Item 

66 d. 9 marczi. Varga Mihály a hidszeget felvivén költséget ad-
tunk 3 ft . Batik Szolimánnak csináltat tunk pa tkóka t 4o d. 

Vegyes költségek. 
3 jul. Budán biró uramék méhsört vöttek 4 d. 13 sept. Egri basa 

sáfárnak adtunk juhokér t és r i skásáér t 2 t. Árpa mérőnek 11. Pálfi Be-
nedekék Budára lévén adtunk költségre 1 ft. 55 d. 17 sept. Sepsei 
Szabó Jánost Budára küldvén Szőcs Dömötör szolgája halála felől, ad-
tunk 60 d. 12 oct. Urházinak Budára adtunk 40 d. 25 dec. Erdős Mihály 
postánknak adtunk 21 dénár. 3 j an . Nagy Györgynek Budára ad-
tunk 49'/, d. 3 jan. Varga Mihályt alszegit Budára küldvén adtunk 18 
d. 19 febr. Hírmondó Bende Gcczinek adtunk 12 d. 9 martii. Oláh 
János t és Nagy Györgyöt Budára küldvén költségre 40 d. 27 martii. 
Barácsi Balázst és ö. Erdőst Budára küldvén adtunk 56 d. 1 apr. 
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Berkes Gergelyt Budára küldvén adtunk 12 d. lOapr. Biró urain Budára 
menvén költsége lőtt 60 d. Szállásért adott 60 d. Harács szedőnek 
vöttünk egy bocskort 30 d. 22 apr . N. Erdős Mihály és Varga Mi-
hály urainkat Budára küldvén adtunk 98 d. Urházi István pesti költ-
sége '/, t. 29 apr. Nagy György uramat Szolnokba küldvén adtunk 
24 dénárt . 

Puszták. 
24 maji . Budán Lajosi puszta bérre, ugyanot t a szolnoki V a j 

dának felire 62' / , t. Czéduláért Szolnokban 1 ft. 70 d. Papuespénz 
1 f t . Szubasának 1 ft. Egy pár kést. Melléje a jándék egy ürü, egy 
tábla szappan, egy pár kés. Költsége embereinek 28'/, d. VatyátuJ 
adtanak Pes t en bírák uraim 101. 3 jul. Szent Mihályi pusztabérre 
fizettenek 8 t. 1 nov. Lajosi puszta fele bérire Sán ta Balázstiü kül-
döttek 621/a t. Czéduláért 1 f t . Papucspénz 1 ft . Szubasának 1 f t . 
Egy pár k é s t . Pusztabér mellé ajándékok egy ürü, egy tábla szap-
pan, egy pá r kés. Költsége embereinknek 86 dénár. Pótharasz t i 
puszta bér re nazur t ihaja Juszop agának kezébe fizettünk 25 t. 
Czéduláért deákjának l/31. Juszop agának 1 t. 10 febr. Biró uram 
Budára levén u j nazurhoz kara i puszta bérre fizetett csömbörcsinek 
pro 100 f t . 33 t. 3 ft. 72 d. Levé l irástul ad t anak 7 timont. Szállásiul 
1 ft. 10 d. Költség lött. 1 ft , 8 d. 

Magyar rendre való költség. 

Derék árenda. 
27 apr. Árendánkra Kövér István uram által fizettünk Füleken 

Szőlló'si Ferencz árendátornak pro 325 ft . 25 d. 216 t. Egy persiai 
szőnyeget és egy pár csizmát; az árendátornak is honararumban ré-
gen kivánván (de ez ususban nem leszen) egy fekete lovat taval i bi-
rák uraink praestálván. 24 martii. Város számára árenda mellé vöt-
tünk egy szőnyeget 7 '/2 t. 

Fü lek . 
27 junii. Az ó és u j hadnagyokat Fü lekre küldvén adtunk 

köl tségre 1 ft . Adtunk egy pár csizmát is és 4 sajtot. 3 juli . Szabó 
Istókot Fülekre küldvén supplicátióval ad tunk 24 d. 5 dee. Gál And-
rás füleki postának ad tunk 30 d. 12 dec. Fiileki Kranyicz postának 
adtunk költségre 51 d. 31 dec. Pais András füleki postának adtunk 
költségre 83 d. 13 jun. Szőrös András Czira János, és Bácskai An-
drás urainkat Fülekre küldvén adtunk 3 ft . J t i t t meg benne 6 dénár, 
21 febr . Blalió János füleki postának adtunk 18 cl, 
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Hadjárat és német tábornokok. 
19 maji . Kruczoknak (kurucz) adtunk kapczá ra 80 d. 3 jul . Rácz 

El iának czérnát vöttem 9 d. Sinort ka tonáknak 6 d. Ka tonáknak 
égett bor t 12 d. Gyalog kruczoknak adtunk csizmáért '/a t. Laka tos 
András nevü kurucz hadnagynak is adtunk borra 1 t. 17 oct. Főbiró 
uram a német táborra menvén a generálhoz köl tsége lett mindenféle 
14 ft . 81 '/a d. 21 febr. Erdős Mihály Baracsi urammal a generálhoz 
menvén adtunkköl tségre 2 ft . abspue 1 d. Bedecz kurucznakadtunk csiz-
mára 1 ft . Katonáknak vöt tünk egy pint o la ja t 80 d. Sas ta l la t vöt-
tünk 60 d. Német generá lnák vöt tünk egy karmazs in t '/, t. Szőcsök-
nek munkára fizettünk 1 f t . 60 d. Sarkantyút vöt tünk 20 d. Kuruczok-
nak bort F ru t tus Pálnétól 40 d. 12 apr. Rácz Is tván hadainak vöt-
tünk harcsá t 43 d. Kovács György nevü k a t o n á n a k csatra adtam 
40 d. munká já ra is 40 d. 

Puszták bére. 
4 juni . Isop Mihályt Fü lekre küldvén kecskemétiekkel együt t 

nemzetes öregbik Vat tay P á l urunkhoz adtunk köl tségre 30 d. Szőrös 
Andrásiul Kecskemétre a sz. Mihályi puszta bér re küldöt tünk 6 ft . 
Vatyai puszta bérében nemzetes Monaki István urunknak hozat tunk 
egy nadrágnak való gránátot . 3 t . 7 jun. Asz . Benedekiárendá tor postá-
jának adtunk 1 ft. 8 jun. Kövér István és Sánta P á l István urunkat 
az árenda dolgában felküldvén költségre adtunk 3 ft . 24 marti. K a r a 
és Lajos pusz ták bérire küldöt tünk fel Balogh Gáspár szolgájától 
50 talllér. 17 apr. Hegedűs János Kállóban az árenda véget t és 
Kökenyesre a vatyai quietántiaért küldvén adtunk költségire és ezé ' 
dulára 33 d. 

Vegyes költségek. 
3 jun. Lévai Horvát Geczivel megbékélvén azér t hogy harmad 

éve a vármegye megüzte, adtunk 1 t. Szőrtarisznyát vöttünk 22 d. 
Meleg Geczinek füárá t adtunk 2 t . Egy szegény r a b asszonynak ad-
tunk Istenért 30 d. Egy szegény deáknak adtunk Is tenér t 40 d. Meleg 
Gergely tavalyi ló kárá ra fizettünk 3 ft. 65'/, d. Csanádi fia forgójá-
hoz adtunk 40 d. Comissiora ad tunk 12 d. Erdős Mihálynak mégis 
költsége let t 24 d. Siros Geczinek vöttünk egy nadrágnak való posz-
tót I1/, t. Vörös abá t 2 ft. 60 d. 20 apr. Szabó Is tvánt és Nagy M. 
Györgyöt T a t á b a n küldvén Sós István miatt levelekkel költséget ad-
tunk 24 d. Onadi kár ra Udvardi Andrásnak fizettünk ada jában 7 t . 
6 dénár. 
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Városházi költségek. 
Pünkösd napján adtunk az öreg deákoknak 44 d. Gyermekek-

nek 12 d. Mendikánsoknak 6 d. Debreczenből scholamester hozatván 
Varga Mihály és M. Szabó Istvánnal köl töt tenek rája 19 ft. 33 d 
Darutol lakat vöttiink Gyiige Istvántól 4 ft. Egyház épületére adtunk 
6 d. Egy szegény deáknak adtunk elemózsinába 20 d. 15 apr. I). 
János kovács alkocsmájábul pro testimonio 1 timon ára bort. 4 maji. 
Deákoknak adtunk biró választáskor 84 d. Mendikánsoknak. Tize-
deseknek borra 1 ft. 20 d. 

Birság jövedelem. 
Turkeviek bikapénzt 1 t. Leányi Mészáros György adott a 14 

disznótól k iket három hétig tartottunk, harmad magával reá esküd-
vén 5 t. Ezenkívül birság alkocsmárosoktól tilalmasba járóktól, 
lopóktól etb 

CCCXXXI. 

Én Szendrei Göcse István adom tudtára az kiknek 
illik ezen levelemben, hogy engemet is megtanálván nemes 
Pestvármegyében Kőrös nevü mezővárosban lakozó' Oláh 
János, Sepsei Szabó János és Simka Mihály uramék az 
Mike- Budai praediumnak ez jelen való 1676 esztendőben 
való szabad élése felől megbérelvén mind az több földes 
uraitul is. Én is azért az magam részérül a mi kevés portiom 
abban lehetne szabad élést engedtem ő kigyelmeknek, ügy 
hogy sem magam sem mások által esztendőnek alatta meg 
nem háborítom ö kigyelmeket, sem marjájokat azon pusztá-
ról el nem hajtatom. 

Mely engedelmemért ő kigyelmek tartoznak fizetni 
három ezüst tallért és egy pár karmazsin csizmát, minthogy 
azon pusztában, az mint reá emlékezem talám három vagy 
négy részt is vett volt meg idvezült édes atyám uram. Mely 
dolognak nagyobb bizonyságára adtam ezen levelemet kezem 
Írásával és pecsétemmel megerősítvén. Datum in posses-
sion© Rarujae Die 12 Februarii. Anno 1676. 

(P. H.) Idem, qui supra. 
(A nemes Oláh család levéltárából.) 
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CCCXXXII. 

E sorok keltének oka ez : 
Kőrös városa lakói a Lajosi puszta bérének oturus 

havi (áprilisi) sz. György napi részletét hiány nélkül be-
hozták. Miután azt le is fizették, — jelen pecsétes tezkere 
adatott nekik, hogy a végett senkitől se háborgattassanak. 

Kelt 1087-dik évben az emiitett hóban = 1676. 
Musztafa aga 

abani s szolnoki vajda. 
Kivül: Anno 1676 die 7 maii. Lajosi pusz ta fele berirül Bubori 

Balázs Biró. 

CCCXXXIIL 

Jelen irat tárgya ez : 
Körös császári birtok a megkivántíató mennyiségű fát 

beszálitotta. Erről adatott e tezkere. 
1087=1676. Ali aga 

emin. 
Kivül magyarul: Anno 1676 die 23 m a j i . Vezér sz. György 

napi száz szekér fájárul Bubori .Balázs bí róságában. 

CCCXXXIV. 

E tezkere igy hangzik : 
Körös városa az általa évről évre fizetni szokott 300 

oka vajat behozta s átadta. 
1087=1676. 

Ahmed aga. 
Kicül : Anno 1676 die 29 may. Yajrul pénzrül való czédula 

Bubori Balázs uram bíróságában. 
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cccxxxv. 
E tezkere igy hangzik : 
A körösi ráják vezér urunk ő nagysága részére a 

gyapjú pénzből (japagi akc.se) évről évre fizetni szokot összeget 
t. i. 5500 pénzt mint ezelőtt úgy most is lefizették s arról e 
tezkerét kapták. 

1087 Rebbjülevvel hó 22-én = 1676 Junius 4-én. 
Musztafa 

a budai vezér 
ketkudája. 

Khül: Anno 1676 Gyapjú czédula Bubori Balázs uram bíró-
ságában. 

CCCXXXVI. 

Jelen sorok tartalma e kővetkező : 
A császári birtokokhoz tartozó Kőrös városa lakosai-

nak 1086 ( = 1676)-dik évi császári adaja hiány nélkül be 
van fizetve. Tartozásaikból sem egy pénz sem egy fillér fen 
nem maradván, kezökbe e tezkere adatott, hogy őket 
senki se bántsa háborgassa. 

Kelt 1086 évi Rebbjülevvel 25-kén = 1676 Junius 7-én. 
Mehmed 

budai defterdár. 
Kivül: Summáiul való czédula N. Bubori Bálás bíróságában. 

Anno 1676 die 28 maji. 
(A magyar hátjegyzet szerint az eredetibea 1086 helyett mindenkor 1087-nek 

kellene irva lenni.) 

cccxxxm 
Sok jókkal áldjon Isten benneteket. 
Helyötekben lakó Eőr Mihálylyal és Görbe Mihálylyal 

ez előtt mintegy másfél esztendővel megölettetett Németh Ger-
gely nevű atyjafia végett lévén valami igazításra való dolga 
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Kállay Németh Istvánnak, mivel azért törvényt s igazságot 
kiván, ez levelem látván megnevezett peresít Németh István-
nak mától fogva negyednapra való följövetelre s törvényvé-
telre erőltessétek és felktildjétek. Egyébiránt engedetlensé-
gekkel ha közönséges kár követ benneteket nekiek impu-
tálhatjátok. Melyért Eőr Mihály és Görbe Mihály mást se 
cselekedjenek. Isten veletek. 

Datum Túr die 17 Julii Anno 1676. 
Jóakarótok Vesselényi Pál. 

Kűlcíim : Kőrösön lakó Eőr Mihálynak és Görbe Mihálynak 
adassék hamarsággal . 

(N. Kőrös v. levéltárából.) 

CCCXXXVIII. 

E sorok foglalatja ez : 
Körös városa lakói a (veziri) magas konyhára — régi 

mód szerint, szolgáltatni szokott búzát ez áldott évben is 
beadták. Ez okból adatott ki ezen tezkere. 

1087-ik év Redseb hava elsején = 1676 Sept. 9-én. 
Oszmán aga 

vekili khards 
(udvarmester). 

Kivül: Anno 1676 12 Septembris. 200 ki la buzárul vezér 
ízámára Bubori Balázs uram bíróságában. 

CCCXXXIX. 

E sorok tartalma ez : 
A padisah urodalmához tartozó körösi ráják folyó 

1087 = (1676)-ik évi széna illetményöket beszolgáltatták. 
Erről nekik e nyugta adatott. 

1087 ik Sábán hó 1-én = 1676 october 9 én. 
Murteza 

budai mirakhor. 
Kivül : Anno 1676 die 12 Octobris. Vezér 200 szekér szénájá-

riil való ezen czédula, Bubori uram biróságában. 
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CCCXL. 

Ezen tezkere erről szól : 
Lajosi pusztánk adójából a sz. Dömötör napi részlet 

befizettetett. Mi erről az illetők kezébe jelen pecsétes tezke-
rét adtuk. 

1087 — 1676. Musztafa 
abani vajda. 

Khül: Anno 1676. 29 octobris Lajosi puszta fele bérirül. Dömö-
töri. Bubori Balázs bíróságában. 

Jegyzet: A je len nyugtát aláíró Musztafa abonyi va jda , nem 
egy Musztafa aga abonyi s szolnoki vajdával, ki a sz. György napi 
részlet nyugtá já t adta, mint ezt a kézirat, s különösen a pecsé t 
bizonyítja. 

CCCXLL 

Szolgálok és Istentül minden idvességes jókat kivánok 
kegyelmeteknek megadatni. 

Kőrösről 28 octobris nékem irott klmetek levelét vé-
vén illendő böcsttlettel, mit irt légyen Kis Szabó Mihály mel-
lett bőségesen megértettem , itt való viczegeneralis Ö naga 
és seregbiró s más több törvénytudó főemberek előtt forog-
ván ezen dolog, per discursum csak nem azon állapodnak 
vala meg az urak, hogy mivel a klmeteknél lakozó Kis Sza-
bó Mihály oly simpliciter adta légyen ki kezéttil azt az ezer 
háromszáz tallérokat és nem assignálta azoknak kezekhez,, 
az kiket az testamentum continentiája szer ént illetett volna, 
azért sokszor emiitett Kis Szabó Mihály tartozik Mezei Mi-
hálynak legatariusit az fölyül emiitett ezer háromszáz tallé-
rokrul plenarie contentálni és igy annakutánna Kis Szabó 
Mihály keresse azon pénzit, az ki miatt történt ez iránt való 
galibás kára és költsé ge. 

Értvén én, viczegeneralis urunk ő ngának és más jóakaró 
uraimnak ez iránt való discursusokat, s majd mondhatnám 
deliheratiójokat is, nem bocsátkoztam mélyebben ezen do-
lognak finalis decisiojában, hanem azon állapodtunk és egyez-
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tünk meg, hogy ez mostani előttünk levő sz. Erzsébet asz-
szony napi itt való sokadalom alkalmatosságával jöjjön fel 
ujabban emiitett Szabó Mihály ide Győrre, és az kiknek 
adta azon kezénél lévő pénzt, azokat vagy annak marádékit 
adigálja arra, hogy vele együtt a megirt sz. Erzsébet asszony 
napjára jöjjenek fel, akkor felhozván ki ki litteralia docu-
mentumit, itten emberséges törvénytudó emberek eleiben 
támasztom, az kik tovább mit fognak ezen causában delibe-
rálni tudására adatik mind az két félnek s ahoz alkalmaz-
tathatják magokat. 

Hogy azért klmetek városostul, vagy pedig ide feljáró 
eoncivissei ezen dolog miatt többrill többre ne molestáltassa-
nak, és a nümös kamerával együtt engem se distraháljanak, 
akarám klmeteket praesentibus requirálnom intvén tisztem 
szerént, hogy Szabó Mihályt az emiitett terminusra ne csak 
fölküldeni ne szűnjék, hanem kecskeméti uraiméknak is 
irgyon (irjon) mellette, hogy az kiket in hac materia coneer-
nál a dolog, azok is compáreáljanak, az minthogy im egyne-
hány szóval irtam emiitett kecskeméti uraiméknak, hogy 
azon sokszor emiitett terminusra sistálják azon embereket 
az kiket klmetek és Kis Szabó Mihály fog nevezni. 

Ezen dolgot az mint én penetráltam judicialiter igazí-
totta volt el az én praedeeessorum Farkas András uram, de 
azon deliberatiot annihilálják s rendetlennek ösmerik itten, 
azért ujabban köll miatta galibáskodnunk, hogy azért végét 
szakaszthassuk, klmetek intésemhez alkalmaztassa magát, 
ezen levelemet által küldvén Kecskemétre, ennek erejével 
(az kiknek közülök kívántatik feljövetelek) azokat is fölbir-
hajták. Ezek után Isten sokáig éltesse klme-teket. írtam 
Győrött 4 novembris 1676. 

Kegyelmeteknek jóakaró barátya. 
Király János 

győri főharminczados mp. 
Kivül: Körösi főbírónak Bubori Balázsnak és mel le t te levő 

asßessorinak nekem jóaka ró barátimnak adassék ez levelem Kőrösön^ 
(N.-Kőrös városa levéltárából) . 
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CCCXLII. 

Jelen irat tárgya ez : 
Juhász Gyurka körösi alattvaló s ezen város juhásza 

ez elÖtt több ízben tolvajlást követvén el a körösiek által 
felakasztatott. Ezen ügy a kincstár részéről megvizsgáltatván 
róla az illetők kezébe e tezkere adatott, hogy e miatt őket 
senki se háborgassa. 

1087 Ramazán hó 9-én = 1676 November 15-kén. 
Mekmed 

budai defterdár. 
Kívül : Anno 1676. 17 Novembris. Nazur bék levele a város 

j uliászsza felől Bubori uram bíróságában. 

CCCXLIII. 

E tezkere igy szól : 
Körös városabeli nevü alattvalótól járó vér-

dijj részünkről felvétetvén; — hogy e miatt aztán soha senki 
azok (körösiek) ellen méltatlan követeléssel ne álljon elő, 
kezökbe ezen tezkerét adtuk. 

1087 Ramazán hó 9-én = 1676 November 15-én. 
Mekmed 

a budai vezir 
kethudája. 

Kívül: Anno 1676. 17 Novembris. Veze'r tiliaja levele a város 
juhászsza felől. Bubori Balázs uram bíróságában. 

CCCXLIV. 

Jelen irat keltének oka ez : 
Kőrös városában lakó Juhász Gyurka nevü ember fel-

akasztatván törvényesen végeztetett ki. Miután a nevezett 
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városbeliek a felakasztottnak kivégeztetéséről szóló tezke-
réért a törvény értelme szerint megfizettek: ezen iratot kapták. 

Kelt 1087 évi Ramazán hó 10—20-ig = 1676 Novem-
ber 16—26-ig. 

Szefer 
pesti dserdebasi. 

Kivül: Anno 1676. 17 Noveinbria. Kád ia levele az váras ju-
hászszárul. 

CCCXLV. 

Kőrös városa 130 ház : 
Fenirt város lakosi fejadójukat (dsizije) folyó 1087-dik 

évi Sábán hó végéig( = 1676 November 6) megfizették s arról 
e tezkerét kapták. 

Ali 
budai jancsár aga. 

Kivül: Anno 1676 27 Novembris császár ada j á ru l való czédula 
130 harács. Bubori uram bíróságában. 

CCCXLVL 

IV. MUHAMMED. 

Kegyelmes vezér, nagyságos musir s Budának gond-
viselője, vezérem stb. Buda kádija stb. 

Cs. m. jegynek érkeztével, tudva legyen, hogy a fenirt 
káza alá tartozó es. kamarajószágom, Kőrös városának la-
kosai s a jelen rendeletnek előmutatói magas trónomhoz-
folyamodván felterjeszték, hogy ők a tartozott és m. rende-
letem nyomán kivetett adót (teklif) le szokták fizetni és m. 
parancsomon kivtil más rendkiviili teklifekkel való terhelte-
tésre okot sem adtak. Mindazáltal Buda defterdárjától jövő 
szubasák és vajdák tőlük m. rendeleten kivül s ugy a ser mint a 
kánun ellenére, azon ürügy alatt, hogy nyakukra embert nem kill-
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denek: lOOtall. követelvén, Őkethántani nem szűnnek. Nehogy 
tehát a ser'és kánun ellenére hántassanak, megtorlásul magas 
rendeletet kértek, s parancsoltam, hogy magas rendeletemmeg-
érkeztekor a fenirt ügyet igazság szerint megvizsgáljátok, 
hogy ha a felterjesztéssel egybe vág, boldog napjaimban a 
szegény jobbágyok akármilyen elnyomásában teljességgel 
meg nem nyugszom s a nevezetteknek keményen szivére 
kössétek, hogy miután ők a tartozott és magas rendeletem 
nyomán kivetett adót befizetik ezenfelül a m. rendelet, 
a ser és, kánun ellenére tőlük oly módon pénzt ne köve-
teljenek és őket ne sanyargassák. Ti pedig ezt tenniök 
ne engedjétek. A ser és kánun valamint cs. rendeletem 
ellenére senkinek nem engedvén valamit elkövetni, a fékte-
lent név és czim szerint feladjátok s új panaszra ez ügyben 
okot ne adjatok. így tudjátok, m. jegynek higyjetek. 

Kelt 1087. SevvállO—20 = 1676 Dec. 17—27-dikéig. 
Drinápolyban. 

Jegyiét: E fennállnak Juszuf budai molla ál tal hitelesített má-
solata is meg van. Mind az eredetire mind a másolatra kívül e pár szó 
van írva : Vajda ajándékárul. A másolat Budán kelt. 

CCCXLVII. 

IV. MUHAMMED. 

Birák és Ítélők példánya, stb. Buda kadija. 
Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy a fenirt 

káza alá tartozó Kőrös városának lakosai s ezen cs. rendeletnek 
előmutatói m. trónomhoz folyamodván felterjesztették, hogy a 
fenirt városnak tolmácsa (terdsümán) ser és kánunnal ellen-
kezőleg, tőlük eleséget, szénát, füstölt húst, vajat, tehenet és 
20 szekér fát ingyen követel s ők efféle bántalmától soha 
sem mentek. Mivel az ilyen ser és kánun ellenes eljárásnak 
meggátolása iránt m. rendeletet kértek, azt kibocsátván pa-
rancsoltam, hogy mihelyt cs. levelemmel megérkeznek, a 
fenirt ügyre igazságosan felügyelj és tudd meg, hogy ez ügy 
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a felterjesztéssel egyez-e, mivel a szegény jobbágyok elnyoma-
tásában teljességgel meg nem nyugszom, pedig az emiitettnek: 
keményen szivére kösd, hogy ezentúl a ser és kánun elle-
nére élelmöket el ne szedje, azután füstölt húst, vajat, tehe-
net és 20 szekér fát s egyebet el ne ezepeljen. Te pedig 
elczepelni nem engedvén, abban meggátold, ser és kánun 
valamint cs. rendeletem ellenére senkinek se engedj vala-
mit elkövetnie, az ügybe be nem folyókon erőszakot nem 
tétetvén, az engedetleneket pedig név és czim szerint felad-
ván, ne okozd, hogy ez ügyben új rendelet érkéz zék. így 
tudd, es. magas jegynek higyj. 

Kelt 1087-dik év Sevvál 10—20 = 1676 év Dee. 17— 
27-dikéig. Drinápolyban. 

Jegyzet: E ferinán Budán kelt hivatalos másolata is meg vau 
a következő hitelesite'ssel A föld negyed részére szóló magas szultáni 
oklevél másolata, — kiad ta a dicsőséges nagy isten segedelmével 

Musztafa 
budai kádi. 

Kívül mindkettőn : Tolmács kivánságirul , fát, szénát , pásztor-
mánt ne. 

CCCXLVIII. 

IV. MUHAMMED. 

Birák és Ítélők példánya Buda kádija stb. 
Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen hogy a fenirt 

káza alá tartozó Kőrös városának . . . . . . . és . . . . *) 
nevü lakosai m.tronomhozfolyamodván felterjeszték, hogy ők 
hajmáne ( = költözködő, vándor) jobbágyok lévén, némelyek 
ezelőtt keresztyén földről a fenirt városba tértek, s ott megtele-
pedtek, és mitnhogy nincsenek senki defterébe jobbágyokúi és 
jobbágyok fiaiúl beirva, a zaimok és timárok és . . . 

nevük őket akként háborgatják, hogy őket elvinni 
és hübértelkes helységökbe szándékoznak telepíteni s akkor 
adót (szerfi reszm) szedendnek töliik. Tudaták azt is, hogy 

*) A nevek az eredet iben is hibáznak. 
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ezelőtt az ily kánun és defter ellenére cselekvök meggátlá-
sára magas rendelet adatott, de ezek nem hajtván reá, őket 
bántani nem szűntek. Hogy tehát a kibocsátott magas ren-
delet szerint cselekedjenek s amabban meggátoltassanak cs. 
rendeletet kértek, s ezért parancsoltam, hogy magas rende-
letem érkeztekor az ügyet igazság szerint megvizsgáld s a 
császári új defternek trónomtól kivett pecsétes, hiteles 
másolatát és az ennek előtte kibocsátott m. rendeletet meg-
tekintvén, tudd, hogy ha a nevezettek hajmáne jobbágyok s 
ha némelyek ezelőtt keresztyénföldről a fenirt városba tértek 
s ott megtelepedtek, s ha végre a fennevezett háborgató 
zaimok és szpáhik jobbágyaiul és jobbágyainak fiaiul a cs. 
defter dsedidbe tettleg be nem iratvák: akkor őket helysé-
gökre elvinni és tőlök adót követelni nem szabad s te egy 
oszporáts egy fillért sem engedvén venniök ; — a ser' és ká-
nunnak, valamint a defternek és az eddig és most kibocsátott 
magas rendeletnek ellenére kinek sem engedvén valamit 
elkövetni, az ügybe nem ártottakat ne bántsd, az a szerint 
nem cselekvőt név és czim szerint feladd s új rendeletnek 
érkezésére alkalmat ne nyújts. így tudd, magas jegynek 
higyj-

Kelt 1087 év Sevvál 20—29 = 1676 Dec. 27-1677 
Január, 7-dikéig. 

Drinápolyban. 
Kivül: j obbágy ki nem vitelrül. 

CCCXLIX. 

Kőrös városa 154 ház. 
Jelen irott jegy tartalma ez : 
A megnevezett városbeli ráják 1087 ( = 1676) dik évi 

hadi szolgáltatás (bedel nazul) fejében minden harács után 
(4 ház egy harács) 442 pénzt, — mint a fölvetés szerint meg-
parancsolt összeget befizették s arról ezen tezkerét kapták. 

1087 = 1676. 
Sáhin aga. 

TŐRÜK M. K. EML. 1—2. 3 
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Kívül: Anno 1676. Az 562 oszporát harácsrul . Bubori uram 
bíróságában. 

GCCL. 

Isten jó egészséggel áldja meg kegyelmeteket. 
Viczekapitány Vadászi Pál uram klmetek ö kimének 

irott levelét az inquisitiúkkal hozzám klildte? minthogy Szabó 
Ferencz nemes ember lévén, mindjárt minden törvényes ut 
nélklil a megelégitésére a szegény kárvallott embereknek 
nem kényszerithettem, mint a maga includált protestatiójából 
is megértheti Én mindazáltal mint birája Szabó Ferencznek, 
ha a törvény convincálja satisfactiót fogok vele tétetni, ha-
nem klmetek szegény kárt vallott attyafiait, városának tag-
jait segitse ezen dologban. De a mint értettük szava hihető 
emberektiil jövendőben is Kőrös városán találtatik azon 
Konka marhájának kivágattatása. Hanem Barna János nevü 
embert, ki akkor gulyás volt, küldje fel egy hónap alatt 
Szabó Mihály és más emberséges emberekkel, hadd voltaké-
pen tudakoztathassék ki, mint s hogy volt azon dolog, hogy 
annál messzebb szegény kárvallott emberek ne költekezze-
nek, a minthogy kárvallott emberekkel itt levő klmetek em-
bere bővebben fogja klmeteket informálni mint folytauak 
legyen itt Szabó Ferencznek való dolgok. De a mint mond" 
ják megvallotta azon akkori gulyás, hogy Konka nevü ka-
tona marháit, először egy fekete tehenet, és a többit eon-
sequenter ő adta ki azon marhákat a város szélin. In reliquo 
én ajánlom magamat minden igazságos dologban szolgálato-
mat, mert tudja klmetek nemo nobilium nisi legitime citatus 
et juris ordine convictus puniri potest. Ezzel Isten éltesse 
klmeteket jó egészségben. Szendrö 3 januarii 1677. Klmetek-
nek jóakarója szolgál 

Becskeházi András nemes Borsod 
s Csongrád vármegyék viczeispánja. 

P. S. Klmetek mindazáltal a mit jobbat feltalál ezen 
dolognak remediálásában azt kövesse. 
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Külczim : Egregiis agilibus et strenius N. N, oppidi Kőrös Ju-
dici primario et coeteris inhabitatoribus etc dominis vicinis ob3ervau-
dissimis. Kőrös etc. 

(N.-Korös v. levéltárából.) 

CCCLI. 

IV. MUHAMMED. 
Bírák és ítélők példánya, Budának kadija stb. 
Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen hogy cs, kam-

rajószágom s a fenirt törvényszék (háza) alá tartozó Kőrös vá-
rosának lakosai m. trónomhoz folyamodván felterjeszték, hogy 
a m. rendeletemnél fogva rájok kivetett adót {teklif) le szok-
ták fizetni, s egyéb kényszerszülte terhek viselésére okot 
nem adtak. Mindazáltal a budai kormányzó (valt) részéről 
m rendelet nélkül szokás ellenére reszidije *) fejében 8000 
oszporát vesznek tölök, ezen felül 200 szekér széna és 200 
szekér fának követelésével mindig hántatván, nehogy ezen 
túl a m. rendelet s az ő szokás ellenére akként sanyargathas-
sanak, azok nieggátlása iránt magas rendeletet kértek; mi-
ért is parancsoltam, hogy m. rendeletem megérkeztekor a 
fenirt ügyet igazságosan megvizsgáld s tudd hogy, ha az a 
felterjesztéssel megegyez, szerencsés napjaimban a szegény 
jobbágyok bárminő bántalmában teljességgel meg nem nyug-
szom. A nevezetteknek tehát keményen kösd szívökre, hogy 
ezentúl m. rendeleten kivül s szokás ellenére reszidije fejé-
ben 8000 oszporát tőlük ne vegyenek, fájok, szénájok s 
egyéb holmijokat el ne hordják, s te azt nem engedvén őket 
eltiltsd tőle. Sem egyházi, sem polgári törvénynek (ser' kánun), 
szintúgy a szokásnakés császári rendeletem ellenére nem 
engedvén valakinek cselekednie, a nem fékezhetöket név és 
czim szerint feladd s oka ne légy, hogy ez Ügyben újra pa-
nasz érkezzék. így tudd in. jegynek higyj. 

Kelt 1087 Dztilkide 1 - 1 0 = 1677 Januar 5—15. 
Drinápolyban. 

*) Tán redzsadije (egy azelőtt rég eltörült adónem.) I lammer 
Staatsverf. 1. k. 226. 1. 

2* 
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Jegyzet: E fermán Budán kel t hivatalos másolata is megvan ily 
hitelesítéssel : A föld negyed részére szdló magas szultáni oklevél 
másolata, — k iad ta a diesőse'ges nagy Isten segedelmével 

a szegény Musztafa. 
Kivül az eredetin és viátolaton : Széna, fa czédulárul . 

CCCLII. 

IV. MUHAMMED. 
Birák és itélök példánya, mevlána Buda kádija stb. 
Császári magas jegynek érkeztével tudva legyen, hogy 

cs. kamrajószágaim közül való s a fenirt törvényszék alá 
tartozó Körös városának lakosai s e cs. rendeletnek előmu-
tatói m. trónomhoz folyamodván felterjeszték, hogy ők a 
kötelességükben álló salétromgyártást űzik s a m. rendelet-
nél fogva rájok eső adót le szokták fizetni elannyira, hogy 
rendkívüli terhek viselésére okot nem adtak. Mindazáltal a 
budai kormányzó (yali) részéről m. rendeleten kivül, és mind 
a ser' mind a kanun ellenére istállómester *) ezimíí adóval 
szüntelen zavartatnak. Mivel tehát kérték, hogy m. rende-
leten kivül, kánun és ser ellenére akként ne nyomorgattas-
sanak s ez meggátoltassék : parancsoltam, hogy magos ren-
deletem megérkezvén, a fenirt ügyben igazság szerint eljárj, 
s azt megvizsgáld, s ha az ezen értesitéssel megegyez tudd, 
hogy boldog napjaimban a szegény jobbágyok nyomorgalá-
sába bele nem egyezek s az emiitetteknek keményen kösd 
szívökre, hogy ezentúl m. rendeletemen kivül és úgy a ser' 
mint a kánun ellenére őket akként ne sanyargassák, s te ezt 
tenniök nem engedvén őket meggátold benne. A ser' és ká-
nunnal valamint rendeletemmel ellenkező tettet elkövetni ne 
hagyj. A magukat fékezni nem engedőket név és czim sze-
rint feljelentvén alkalmat ne nyújts rá, hogy ez ügyben uj 
rendelet érkezzék. így tudd meg, magos jegynek liigyj. 

Kelt 1087. Dzülkide 1—10 = 1677. Január 5—15. 
Drinápolyban. 

*) Az itt „istállómester"nek fordított szalákhor vagy sziláhsor 
istállómestert is j e l e n t ; •— de egyszersmind oly ra já t is, a ki várerődí-
tési szolgálatot tartozik teljesíteni. 
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Jegijzet: Ezen fermán Budán kelt hivatalos másolata is megvan, 
ily bitelesitéssel : A föld negyed sze'szére szóló szultáni okleve'l má-
solata, — k iad t a a dicsöse'ges nagy Isten segedelme'vel a szege'ny 

Musztafa budai kádi. 
Kívül az eredetin és másolaton : szarahóraságrul . 

CCCLIII. 

IV. MUHAMMED. 
Birák és Ítélők példánya, Buda kádija stb. 
Császári magos jegynek érkeztével tudva legyen, hogy 

a fenirt káza alá tartozó s e cs. rendeletet előmutató körösi 
lakosok magos trónomhoz felterjeszték, hogy ők a m. rende-
let nyomán tartozott illetményt (hakk) adót (reszm) és egyéb 
terhet (teklif) szokták fizetni, s ebben nem fogyatkozván, 
semmi tekintetben bántatni nem szoktak. Most azonban a 
budai közkatonák (•nefr'at), régi szokás ellenére, sok szeke-
ret, posztót, darutollat, azonkívül élelmet ingyen szedvén, 
rajtuk zsarnokoskodnak. Minthogy meggátlásuk iránt magos 
rendeletet kértek, parancsoltam, hogy m. rendeletem érkez-
tekor a fenirt ügyet igazság szerint megvizsgáld, s tudd 
meg, hogy ha a felterjesztéssel megegyez, igazságos nap-
jaimban ser' és kánun ellenére a jobbágyok ilyképeni sa-
nyargattatása m. megnyugvásomat teljességgel nem birja. 
Az emiitetteknek keményen szívökre kösd, hogy régi szokás 
ellenére szekeret, posztót, darutollat és élelmet ingyen el ne 
vegyenek, s te venniök nem engedvén, őket semmi szin alatt 
ne bántsd, s a fenirt ügyben más rendeletnek érkeztét elé 
ne idézd. így tudd a magos jegynek higyj. 

Kelt 1087. Dzülkide 1—10 = 1677. Január 5—15. 
Drinápolyban. 

Jegyzet: E fermán Budán kelt hivatalos másolata is megvan, 
ily hi telesí téssel : A föld negyedrészére szóló magos oklevél másola-
ta, — k iad ta a dicsőséges nagy Isten segedelmével 

Musztafa budai kádi. 
Kívül mind az eredetin mind a másolaton: Szálló a jándékárul , a 

másolaton ez is : i talárui . 
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CCCLIV. 

IV- Muhammed rendeli , hogy a körösiek az iszpendzsét a Budán 
lakó def te rdárnak befizetvén, — be kell érni vele, s nem kell éven" 
ként 1140 tallért követelni tőlök, szól a rendelet a vezérhez, mint 
Buda gondviselőjéhez, s a budai kádihoz. 

Ke l t 1087. Dzülkide 1—10 = 1677. J a n u á r 5 - 1 5 . 
Drinápolyban 

Kivül: Sommálásrul. 

CCCLV., 

IV. MUHAMMED. 

Nagy lelkű eniirek példánya, kitünö nagyok oszlopa, 
hatalmas, tisztelt, hirnév és dicsőség tulajdonosa, az örök 
Istennek bő kegyében részeltetett szolnoki szandsákbég; 
birák és itélők példánya, jelességnek és beszédnek bányája, 
Szolnok kádija ! 

Császári magas jegynek érkeztével tudva legyen, hogy 
a fenirt törvényszék (háza) alá tartozó Kőrös városának 
jobbágy lakosai szerenesés kapumhoz felterjeszték, hogy ők 
a nevezett tőrvéuyszék alá tartozó Kécske helységéből va-
lók, de háború kitörésekor a sereg üldözése elől néhányan 
keresztyén földre menekültek vala. Azután édesgetésre a 
fenirt városban telepedtek meg, hol is tartozott feadójukat 
(dsizije) a városbeli keresztyénekkel egyetemben szokták 
lefizetni és igy a szegedi defter keresztyén jobbágyaival az 
adókönyvbe beirt jobbágyok közzé ők nem tartozván s ehez 
semmi viszonyban nem lévén, most az emiitett defterbe irt 
keresztyének adójának beszedésével megbizottak csupán 
haszonlesésből töltik szintén és újra adót követelnek, s Őket 
mind a törvény mind a defter ellenére háborgatják. Mivel 
ezek meggátlására magos rendeletet kértek, ennélfogva ne-
hogy a kánun és a defter ellenére hántassanak, e rendelet 
adatott ki, s parancsoltam, hogy ennek megérkeztekor a 
fenirt ügyet megvizsgáljátok, aztán a pecsétes, hiteles és uj 
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császári defternek másolatát elövevén, vizsgáljátok meg, 
hogy ha a fenforgó jobbágyok (ráják) tettleg régóta a sze-
gedi defterbe jobbágyokul beirva nincsenek, akkor a neve-
zetteket, miután a most lakott városnak keresztyéneivel 
egyiitt a tartozó fejadót (dsizije) egyszer lefizették a szegedi 
adószedő (dsizijedár) defter ellenére újra adóköveteléssel ne 
háborgassa, ti pedig ezt nem engedvén, őt benne meggátol-
játok s alkalmat ne adjatok, hogy ez ügyben új rendelet 
érkezzék. így tudjátok meg, magos jegynek higyjetek. 

Kelt 1087 év Dztilkide hó 2-án = 1677 Január 6. 
Drinápolyban. 

Kául: Az kécskei hozzánk bejöt t jobbágyok császár adaját 
szegedi szansokságra (szandsák) ne ad janak . 

Jegyzet : Vesd össze a IX számú okmánynyal fentebb I. k. 9-ik 
lapon. Ahmed szultán 1615-ben ugyan-e tárgyban ad ki rendeletet. 

CCCLVI. 

IV. MUHAMMED, 

Kegyelmes vezér, nagyságos musir, a világ rendezője, 
ki a közügyeket éles belátásával s a népek dolgait igaz Íté-
let szerint rendezi, ki a birodalomnak és a jóllétnek épületét 
szervezi, s a szerencse és felség oszlopait szilárdítja, a leg-
magasb királynak különféle kegyeibe burkolt, Budának 
gondviselője, Murteza pasa vezérem (t. a. m. A. ö. d.) és a 
bírák s ítélők példánya, jelességnek és beszédnek bányája, 
mevlána, Budának kádija (n. j.) 

Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy kamra-
javadalmu Körös városának lakosi szerencsés udvaromhoz 
embert és folyamodványt küldöttek és felterjeszték, misze-
rint ők a defterbe salétromgyártó jobbágyokul iratvák be, 
de az ennekelőtte kiütött háborúk alatt a seregek-üldözéseelől 
elfutottak és néhányan keresztyén földre is költöztek. Azon-
ban vége szakadván a háborúnak édesgetésre ismét régi vá-
rosukba tértek. Mialatt tehát a fenirt városban laknak s a, 
kötelességökhöz tartozó salétromgyártáshoz látnak a nélkül, 
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bogy némely eminek, ámilok, tímárok, zaimoknak defterbe 
iktatott jobbágyaik és azoknak fiai volnának, az elsoroltak 
csupán pénzszerzés vágyból rájok fogják, bogy ők valóság-
gal jobbágyaik s igy náluk szállnak meg, eleséget ingyen 
vesznek, sőt régen lakott városaikból máshova akarják 
szallitani, mi által a m. kánun és defter ellenére eröszakot 
követnek el. Mivel meggátoltatásuk iránt m. rendeletet kér-
tek; — nehogy a. v kánun és defter ellenére a szegény 
jobbágyok bántassanak — rendeletem ki is adatott s paran-
csoltam, hogy megérkeztével az iigyet megvizsgáljátok s 
azoktól, kik jobbágyaik fölött vitáznak, pecsétes, hiteles és 
uj császári defter másolatát követelvén megtekintsétek, s 
ha tettleg a kérdésben forgó jobbágyok az elsoroltak régi 
defterébe jobbágyokul és azoknak fiaiul be nem irvák, azon 
esetre, miután a fenemiitettek a rájok bizott salétromgyár-
tást teljesitik, őket olyak által, kiknek hozzájok semmi kö-
zük máshova szállíttatni s eként a kánun és defter ellenére 
nyomorgattatni ne engedjétek. A fenirt ügy miatt új pa-
naszt elő ne idézzetek. így tudjátok a m. jegynek higyjetek. 

Kelt 1087. Dziilkide 2-án = 1677. Január 6-án. 
Drinápolyban. 

Jegyzet: E fermán ké t pé ldányban van meg, ugyanazon helyen 
s időben kelve. Az egyiknek, — melynek szövegéből ezen szavak : 
„Sőt régen lakott városaikból máshova a k a r j á k szállí tani" — hiány-
zanak , há t lapján ez olvasható : „non satís apta ." A másikon ez áll : 
„ jobbágy ki ne vitelrül, •— meliores." Ez utóbbinak — a már előfor-
dult Musztafa budai kádi által hi telesí tet t másolata is van , melyen 
kivülről ez áll : „Jobbágyok ki ne viteliri.il." 

Jegyzet : E fermán csaknem azonos a VlII-ik számúval , a 7-ik 
lapon. I .k . (I. Ahmed 1614.) és a XVII-ik sz. 17. 1. (I. Muszthafa, 1628.) 

CCCLVII. 

IV. MUHAMMED. 

Birák és itélök példánya, mevlána, Budának kádija stb. 
Császári magas jegynek érkeztével tudva legyen, hogy 

a fenirt káza alá tartozó Kőrös városának lakosai m. tró-
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nomhoz folyamodván felterjeszték, bogy városukra átkozott 
hajdúk jővén, őket öldösni kezdték, vagyonukat pedig és 
élelmüket elrabolták. — Ily esetben mikor ők az átkozott 
hajdúkból törvényesen néhányat megölnek a budai helytar-
tók (vall) mind a ser' mind a kánun ellenére tőlük vérpénz 
fejében (dijet) 1000—1500 tallért követelnek s őket ekként 
sanyargatják. Mivel az iránt, hogy a kánun és ser' ellenére 
vérpénz fejében semmi se követeltessék, m. rendeletet kér-
tek : a rendelet hogy ser' és kánun ellenére ne hántassanak, 
kiadatott, s parancsoltam, hogy cs. rendeletem érkeztekor 
az e tekintetben kibocsátott rendeletem szerint cselekedjél, 
s a fenirt ügyet jól megvizsgáld, váljon a felterjesztéssel 
megegyez-e, megegyeztének esetére pedig ezentúl rajtuk a 
budai kormányzók *) által oly ürügy alatt, hogy hajdút 
öltek, törvényesen erőszakot elkövetni s tőlük vérpénzt kö-
vetelni ne engedj. A ser' és kánun és a császári rendelet 
ellenére senkinek sem engedvén valamit tennie, a fenirt ügy-
ben uj rendeletet ne várj. így tudd s a magos jegynek higyj. 

Kelt 1087 Dzülhidse 1—10 = 1677 Febr. 4—14-kéig. 
Drinápolyban. 

Jeyyzel: E fermánnak szintén megvan Musztafa budai kádi 
által szokott módon hiadott hivatalos másolata . 

Kivül mind az eredetin mind a másolaton ez áll: Tolva j halála 
dijárul. 

CCCLVIII. 

Pest Pilis és Solt uniált vármegyéknek Ordinarius vi-
czeispánja nemzetes és vitézlő Bélteki Pál uram ö klme com-
missiója mellett: Én Kamarás Ambrus ezen vármegyéknek 
juratus assesora ültem le az mellettem levő eskütt társam-
mal nemes Kalocsa János urammal együtt bizonyságoknak 
beszedésére. Az előmben adott deutrumoknak seriese szerint 
az nemes Urházi István székbiró uram intsantiájára. 

*) Szujoldsi Ali basa. 
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De eo utrum. 
Primo: tanú tudod-e, valld meg hited után, az mely 

marhát Urliázi István székbiró nram vett és te elődben haj-
totta, azon marhákat katonától vette-e avagy paraszt ember-
től ? titkon e avagy nyilván ? 

Secundo. Tudod-e azt is, hogy Zólyomban lakozó Biró 
Miklós nevű katona kereste Urliázi Istvánon úgymint szék-
birón azon marhákat ? 

Tertie. Tudod-e azt is, hogy Szendrőben lakozó Kunka 
György nevíí katona ezen felyül megirt marhát tapogatta, 
és tudakozta Kőrösön lakó Posta Szabó Mihálytól, hogy ő is 
társ volt volna azon marhához, megnevezett Kunka György. 
Az kit most is ugyan Szendrőben lakozó nemes Szabó Fe-
rencz uram keres Urházi Istvánon úgymint székbirón, mivel 
bogy ez a marha keresés a Biró Miklós keresetihez tartozik? 

Quarto. Kit tudsz ebben jó tanúnak lenni? 

De eo utrum. 
Primo. Tanu. Tudod-e valld meg hited után N. N. a 

minemű marhát adtál Urházi István székbiró uramnak ka-
tonáiul vetted volt-e? avagy mástul? kitiil? ha igaz mar-
ha volt. 

1. Testis. Bese János. Cir. annorum 42. megeskíivén 
hiti után fatetur. Tudom nyilván (ugy mond) az mikor Körös 
városa marháinak gulyása voltam a székbiró Urházi István 
uram sz. Lőrinczi Tóth Ferencztől vett volt marhákat, me-
lyeket én előmben adtak ; de én soha sem tudom, hogy Urházi 
István uram katonától vett volna marhát, mivel olyan em-
bernek lenni soha sem ismertem. 

Ad tertium. Tudom nyilván azt is, hogy Kunka György 
nevű katoaa azon emiitett marhákat kereste, de nem igaz 
uton, mert a mely marhákat a székbiró Urházi István uram 
vett volt szegedi Simon Mátyástól, azoknak mind a javát 
mutogatta és szaggatta ki, melyeket övéknek mondottak. 

De azokból, melyeket Tóth Ferencztől vett volt Ur-
házi István uram egyet sem ismertek meg. 

A 4-tum nihil fatetur. 
2-us testis. Czira János cir. annor. 40. megesküvén 
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hiti után fatetur : hogy azon marhát, melyet Szendröben 
lakó és vitézlő Szabó Ferencz uram keres, azokat nem kato-
nától, hanem paraszt embertől, agy mint szentlörinczi Tóth 
Fereneztöl vette volt Urházi István uram mint székbiró, azt 
nyilván tndom. 

Ad 2-nm tudom azt is, hogy Zólyomban lakó Biró 
Miklós azon megnevezett marhákat Urházi István uramon 
kereste, de nem nyerte meg. 

Ad 3-um. Azt is nyilván tudom, hogy Kunka György 
nevü katona is kereste a megnevezett marhát. Azonban sza-
badságot adott Urházi István uram neki, bogy a város mar-
háira menjen cl keresse, ha megtalálja hajtsa el. Azonban 
kimenvén a város marháira szaggatott ugyan ki marhákat, 
de nem is olyakat a minémii marhákat mondott, hanem azt 
nyilván tudom, hogy azokból a marhákból szaggatott ki, 
melyeket szegedi Simon Mátyástól és kecskeméti Demeter-
Mártontól vett volt Urházi István uram. üe az minémüt ke-
resett olyat még nem is látott. 

3-us testis. Sikett András circiter annorum 42. meges-
ktivén hiti után ad 1 ura punctum idem fatetur. 

Ad 2-um perinde fatetur ut supra. 
Ad 3-um etiam perinde fatetur. 
Ad 4-um nihil fatetur. 

P. H, Coram me Ambrosio kamarás jur. assessor Pest Pilis 
et Solt. In oppido Kecskemét die 9 Mártii Armo 1677. 

P. H. Coram me Johanne Kalocsa. 

Tooth Ferencz cir. annorum 80 juratus et examinatus 
fatetur sic: Tudom nyilván, hogy mikor Urházi István kő 
rösi székbiró a minémü marhákat vett volt csánvi ráczoktól, 
Szabados Györgytől, négyen voltanak ahhoz a marhához, én 
is ott voltam azokkal de én nem voltam társ azokhoz a mar-
hákhoz, hanem csak hajtó voltam, de azokat a marhákat nem 
titkon sem nem alattomban vették aszékbirák, hanem fényes 
nappal vették, mint igaz marhát, Kecskeméten is eleget árul-
ták azon marhákat, de minthogy ott nem alkhattanak meg 
a székbirákkal ugy nem vették meg. És azután ugy haj-
tották Kőrösre s úgy adták el ott. 
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Ad 2-um. Tudom hogy Zólyomban lakozó Biró Miklós 
azon marhákat kereste törvénynyel, akkor én Tóth Ferencz 
Zólyomban ott voltam a törvényben, de nem is olyan mar-
hákat keresett, mint a mily eket akkor székbiráink vettek, 
hanem ő kegyelme tavalyi borjukat, tekete tehenet keresett; 
de én igaz hitem után vallom, hogy azon marhák közt 
nem volt tavalyi borjú, sem fekete tehén nem volt, hanem 
teve szőre volt, nagyon meddő tehén, melyeket az akkori 
székbiráknak adtanak. De ott Zólyomban sem nyert Biró 
Miklós semmit is. Ez iránt Biró Miklóst a törvény elvetette 
ezen keresettől. 

A 3-um nihil fatetur; ad 4-um nihil 

CCCLIX. 

Mi buzini Keglevich Miklós, nemes Thornavármegyé-
nek főispánja, Thornavárának örökös ura. Adjuk tudtára 
mindeneknek, az kiknek illik ez leveliink rendiben: Elsőben 
is magunkra vévén mindkét ágon levő maradékinknak, poste-
ritásinknak, osztályos és vérszerint való atyánkfiainak és 
legatariusinknak terheket; valakiket tudniillik ez alább 
megirt dolog most és jövendőben akármi módon illetne, 
avagy illethetne. Hogy megtekintvén némely emberséges 
embereknek intercessiójokat, mi is annak okáért Kőrös vá-
rosában, nemes Pestvármegyében levőben, lakozó Szőrös 
Andrást és feleségét Biró Katát és unokáját Szabó Jánost, 
mint, örökös jobbágyinkat mostani és jüvendőben leendő utri-
usque sexus maradékival, successorival és posteritásival 
in perpetuum et irrevocabiliter jobbágyságok alól felszaba-
ditottuk és exemptussá töttiik, úgy, hogy magunk is meg-
hozatván kegyelmes koronás király urunktul armalisokat, 
melylyel maga megnevezett Szőrös András és felesége és 
utriusque sexsus maradéki mint igaz nemes emberek instar 
aliorum nobilium országunk nemesi szabadságával élhessen. 
Ily okkal mindazonáltal, hogy az ö nemesi szabadságok-
nak, sem magunk, sem maradékink ellen, sem successorink 
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ellen, sem Attal-móddal erejeküe lehessen, se ne praejudicál-
hasson, se penig semmi alkalmatossággal ne procedálhassa-
nak ellenünk, magok, maradéki, suecessori. Insuper az 
mely funduson az megirt városban mostan laknak is, kinek 
egy felöl szomszédja napnyugot való szeren felső szomszédja 
Sági János, alsó szomszédja Fiilep István háza vieináltatik, 
cum omnibns ad eandem sessionem colonicalem de jure et 
ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, pertinentiis 
quovis nominis vocabulo vocatis, az felől megnevezett sze-
mélyeknek és mai'adékjoknak per manus bocsátottuk, birni 
engedtük, négyszáz tallérokban. Mi is azért per praesentes 
exemptussá tévén azon házhelyt is libertáltatván, sem ma-
gunknak, sem penig mindkét ágon levő maradékinknak 
megirt Szőrös Andráshoz, feleségéhez és mindkét ágon levő 
maradóidhoz, és ugyanazon házhelyéhez is semminemö just 
és proprietast nem reserválunk mindaddig, valameddig ezen 
Szőrös András és gyermeki, és azoknak Szőrös nevén tulaj-
don csak ezen ágbul, úgymint Szőrös András ágábul levő 
maradéki nem defieiálnak: Deficiálván penig azon házhely 
statim et de facto sine ulla poecuniaria solutione magunkra 
és maradékinkra, suceessorinkra és legatariusinkra vissza-
szálljon és csak per praesentes propria saltern authoritate 
apprehendálhassuk és mint saját örökünket birhassuk. Mely-
nek nagyobb bizonyságára és erősségére adtunk ez kezünk 
Írásával és pecsétünkkel megerősitett levelünket. Datum in 
Castello Thorna die 3 rnensis Április Anno 1677. 

Nicolaus Keglevics mp. 
(P. H.) 

(A nemes Vladár család leve'ltávából) 

CCCLX. 

Ajánljuk kegyelmednek mint hűséges fautor urunknak 
engedelmes szolgálatunkat, kivánván, hogy Isten szerencsés 
hosszú élettel áldja kegyelmedet kedves háza népével 
egyben! 
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Nemzetes viezeispán urunk! Im az kegyelmedtől 
determináltatott napra nemes Szabó Ferenez praetensiója 
végett és törvénytelen hajtogattatása miatt (melyben elhisz-
sztik, kegyelmedet birájának lenni akkor nem agnoseálta) 
böcsiiletes érdemes és nemes atyánkfiait minden igazságok-
kal együtt felküldöttük : (mint az ineludalt igazságok meg-
mutatják) néhai Konka György keresetét néhai Zolyomi 
Biró Miklós keresetivel egynek lenni, mely hogy kegyelmed 
és a tekintetes nemes vármegye úri és nemesi rendei előtt 
hitelesebb lenne: ím nemes Urkázi István atyánkfia, nem-
zetes vitézlő Bélteki Pál füleki viczekapitány és egyszers-
mind viezeispán urunktól eomissiót extrahálván, Kecskemét 
városi Pest vármegyei juratus assessor uraink által inquirál-
tatott, melyet collateral iter azon assessor uraink vallanak 
és sub sigillis propriis et chirographiis kiadván; az judi-
ciálist (mivel ezen dolog ott is revideáltatni fog) Fülekre 
nemzetes viezeispán urunk kezéhez küldik mint competens 
bírájához nemes Orházi István atyánknak fiának. És a 
mint bírája eleiben adta ezen dolgot: három városbeli be-
csületes convocatus bírák által rumináltatta is, melyet is 
in paribus im kegyelmed és a. tekintetes nemes vármegye 
színe eleiben hoztanak. 

Megértvén azért e mi atyánkfiainak minden igazságo-
kat ex productis és nemes Szabó Ferenez urunknak is nem 
törvényes úton való elkezdett helytelen praetensióját (sőt a 
violentiát szegény nemes atyánkfiain a melyet elkövettetett 
nagy károkra) istenesen rumináltatván, (mivel a maga ie-
velei is csak imide amoda hol Szabó Mihályra, hol mészáros 
gazdákra, hol városra mutatnak) nagyságtok és kegyelme-
tek az egész processust minden leveleinkkel egyiitt embe-
reink kezében kiadni ne neheztelje. A káros személyeket is 
cum refusione expensarum minden károkra is contentáltassa, 
mert Szabó Ferenez urunk úgy hitesse el magával, hogy 
behunyt szemmel bizony nem nézzük, hanem az egész pro-
cessust az nemes Füleki vármegyén is rumináltatván, az 
tekintetes nemes posonyi kamarát fogjuk requiralni siralmas 
panaszszal (el sem mulatjuk) mert némely végházbeliek af-
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félét ugyan megszokták már rajtunk. Ha Szabó Ferencz 
urunknak méltó praetensiója lehetett volna, volt mind eoni-
petens bírája, s mind kapitánya jure praecedált volna. De 
reliquis nagyságtoknak és kegyelmeteknek kegyes resolu-
tióját és istenes deliberatióját várván, legyen Isten oltalmá-
ban a nagyságtok és kegyelmetek élete örökké. 

Actum in oppido Kőrös 25 April. 1677. 
Nagyságtoknak és kegyelmeteknek szolgálunk Körös 

városa főbírája nemes Bubori Balázs és tanácsi. 
Külczim: Nemzetes vitézlő Becskeházy András urunknak ne-

mes Borsod és Csongrád vármegyéknek viczeíspánjának és ugyan-
azon vármegyék úri s nemesi rendelnek és nekünk hűséges fauto-
r inknak etc. adassék hiven. 

(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCLXL 
Anno 1677 die 3 Maji. 
Mi ő felsége Szendrő végházának vicze vásárbirái 

Aczél Péter és Yáczi György bocsátattunk ki nemzetes és 
vitézlő Vadászi Pál uram ö kimének, ugy mint ezen ő felsé-
ge SzendrŐ végházának constitutes kapitányának ő kimének 
commissiojából collateralis és egyszersmind judieialis inqui-
sitionak perágálására ez ide alább megirt mód szerint Szabó 
Ferencz uram instantiájára. 

De eo utrum. 
1) Tudja-e a tanú nyilván, hogy az körösi székbirák 

vettek ekyszersmind tizennégy marhát? 
2) Tudja-e a tanú azt is nyilván, hogy Kunka György-

nek azon tizennégy marhához semmi köze nem volt ? 
3) Tudja-e a tanú azt is nyilván, hogy Kunka György 

azon tizennégy marhákat sem akkor sem azelőtt sem azután 
soha nem kereste volna? 

4) Tudja-e a tanú nyilván, hogy az akkori székbirák-
nak izent Kunka György azon tizennégy marháknak az 
áráért hogy megküldjék? 

5) Tudja-e a tanú nyilván, azon izenetre mit feleltek 
az székbirák vagy mit izentek Kunka Györgynek ? 
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6) Tudja-e a tanú, vagy emlékszik-e reá, hogy Kunka 
Györgyöt vagy látta vagy ismerte volna, vagy pedig so-
hasem ? 

(Következik 3 tanúnak vallomása.) 

Az más részrül való utrumok : 
Tudja-e, látta-e, hallotta-e az tanú nyilván szájjábul 

Kőrösön lakozó Szabó Mihálynak, hogy ugyan Körösön levő 
száz tallér adósságot magára vállalta ugy, hogy meghozza 
ide Szendrőbe ? 

Másodszor : Tudja-e, látta-e, hallotta-e az tanú nyil-
ván szájjábul Körösön lakozó Szabó Mihálynak, hogy re-
ménkedett volna Kunka Györgynek ilyen formán, hogy ne 
haragudjék klnied édes György uram, még ezzel emberség-
gel is leszünk kegyelmednek és akkor Szabó Mihály mit 
igért mit nem ? 

Harmadszor : Tudja-e, látta e, hallotta-e az tanú nyil-
ván szájjábul Kőrösön lakozó Szabó Mihálynak, hogy azt 
mondotta Kunka Györgynek, hogy: édes György uram csak 
a kegyelmed dolga végett fáradtam én most ide dereka-
sabban. 

(Következik egy tanú vallomása.) 
Coram me Petro Aczél Coram me Georgio Váczy 
Judice SzendröYiensis. Judice Szendröviensis. 

P. H. P. H. 

CCCLXII. 
Jelen irat tárgya ez : 
A körösi ráják a folyó áldott évben a sereg szükségei 

fedezése végett rájok vetett adókat (keszime) teljesen lefizet-
vén, ezen tezkerét adtuk kezökbe, hogy őket e dolog végett 
senki ne háborgassa. 

Kelt 1088-dik év Rebbjülevvel hó 28-án = 1677 Má-
jus 31-én. 

Mehmed effendi 
budai defterdár. 

Kivül: Anno 1677 3 Junii. Summárul Fru t tus Gáspár uram 
bíróságában. 
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CCCLXIII. 

A parancs mint ben foglaltatik. 
Musztafa budai kádi. 

Jelen iratnak oka, hogy a budai káza alá tartozó Kö-
rös városa jobbágyai közül jelen okiratnak előmutatói Fur 
tus Pál, Furtus Gáspár fia Gázár Pál, Gergely fia és Mihály 
deák, Kis Albert fia és mások mint felperesek, Handán 
csausz alperes ellen, Ibn Abdallah elnöksége alatt a tör 
vényszék (medsiliszi serije) előtt a pört meginditák. mond-
ván : Handán csausz mint tolmáes a fenirt város lakosaitól 
élelmet, szénát, füstölt hust, vajat, tehenet, 20 szekér fát s 
egyéb eleséget évenként követelt minden cs. rendelet nélkül 
s annak daczára, hogy a fenirt követelésnek elhárítására 
kezökbe főliatalmú rendelet adatott volt. Kérték tehát, hogy 
az megtekintessék s a fenirt czikkeket követelő Handán 
csausz meggátolására foganatba vétessék. Vallatás után 
Handán csausz mond, hogy a körösi lakosoknak régóta volt 
szokásuk efféléket tolmácsaiknak kiszolgáltatni. De miután 
a kezöknél volt magos rendelet Handán csausz előtt felol-
vastatott és miután annak világos tartalmában a fenirt czik-
keknek kiszolgáltatása tiltva van: ennél fogva a magos ren-
delet szerint az emiitett Handán csausznak, jóllehet ö tol-
mács, — a fenirt város jobbágyaitól affélét követelni megtil-
tatott. Miről is a fennevezettek kezébe ezen kötelezvényt 
(veszika) adtuk. 

Kelt 1088 Dzsemaziülevvel 17 = 1677 Jul. 15-én. 
Aláírások : 

Musztafa báscsaus; 
Musztafa a nőtlenek (azáb) kethudája. 
Mekmed önkéntesek (gönüllil) kethudája. 
Hadsi Mehmed örök (milsztakfiz) kethudája. 
Ibrahim jancsár kethuda. 
Budakeszi Ahmed aga. 
Mehmed effendi defterdár. 
Bekir milsztakfiz boltik basi. 
Húszéin barutdzsi-k (lőporkészitők) kethudája. 
Musztafa csorbadzsi. 

TÖRÖK M. K. EML. 1—2. 4 
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Kivül : Anno dni. 1677. die 16 Julii. Iíöcze't (itélet) mufti kadiá-
tul, hogy az tolmácsoknak semmit ezután kézbel i a jándéknál ne 
adjunk. 

CCCLXIV. 

IV. MÜIIAMMED. 

Birák és itélök példánya, jelességnek és beszédnek 
bányája, mevlána Buda kádija (n. j j 

Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy a csá-
szári kamrajószágokhoz tartozó s a fenirt káza alá tartozó 
Körös városának lakosai, szerencsés küszöbömhöz folya-
modván felterjeszték, hogy ők a tartozott és m. rendeletem 
nyomán rájok kivetett adót (teklif) le szokták fizetni, s azért 
a magas rendeleten kivül rájok tolt terhek viselésére, zavar-
tatás- és nyomorgattatásukra okot nem adnak. De e közben 
a budai kormányzó (mii) *) részéről tőlük m. rendeleten 
kivül s úgy a kánun mint defter ellenére 200 kila búzát és 
200 okka vajat követelnek, efölött gyapjupénz (japagi akcse) 
fejében 40 tallér, s egyéb teher követelése által bántják őket 
s ennek előtte m. rendeletem sa kormányzóktól kötelezvény 
volt kezökbe kiadva, de ők (a bántó felek) arra nem hajt-
ván bántalomtól sohasem tiszták. Minthogy m. rendeletemet 
kérték eltiltásuk iránt s a végre, hogy m. rendeleten kivül s 
ugy a ser' mint kánun nélkül ne hántassanak, rendeletem ki 
is adatott s parancsoltam, hogy m. rendeletem érkeztekor az 
e tekintetben kibocsátott rendeletem erejénél, a fenirt ügyre 
kellő figyelmet fordíts és hozzá láss, hogy ha az Ugy leirás-
képen való, szerencsés napjaimban a szegény jobbágyokon 
némileg történő bántalomba teljességgel bele nem egyezem. 
A nevezetteknek tehát keményen meghagyd, hogy őket, mi-
után a tartozott és m. rendeletem nyomán rájok kivetett adót 
lefizették, azonfölül s ezentúl m. rendeletem ser' és kánun 
ellenére 200 kila búzának, 200 okka vajnak, gyapjupénznek 

*) Ekkor Khal i l basa. 
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követelésével s egyéb terhekkel ne nyomorgassák, s te nyo-
morgatniok nem engedvén — őket meggátold. Maga« rende-
letem, ser'és kánun s azelőtt és most kibocsátott rendeleteim 
ellen senkinek nc engedj valamit elkövetnie. A magukat 
megfékezni nem engedőket név és czim szerint feljegyezvén, 
ide felterjeszd, ne tedd hogy ez ügyben ismét panasz emel-
tessék és más rendelet váljék szükségessé. A magas jegy-
nek higyj. 

Kelt 1088. Redseb 1 - 1 0 = 1677. Aug. 30 — Sept. 
8-dikáig. 

Konstántzinápolyban. 
Kivül mind a hármon : Gyapjú, vaj , búzáru l . 
Jegyzet: Egy másik, Drinápolyban 1087 Sevvál 10—20 = 1676 

Decemb. 17—27. kelt, ezzel mindenben egyező fermánban a 200 kila 
búza s 200 okka va j követele's szintén fe leml í t te t ik ; de a berekesz-
tésben csak a gyapjnpénz (japagi akcse) zsarolása van megti l tva. E 
h iányosnak Budán Musz ta fa kádi által szokot t mód szerint kiadott 
hivatalos másolata is megvan . 

CCCLXV. 

IV. MUHAMMED. • 

Kegyelmes vezér stb. Budának gondviselője, mevlána, 
Buda kádija stb. 

Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy a fenirt 
káza alá tartozó Kőrös városának lakosai s e jelen rendelet 
elöniutatói szerencsés küszöbömhöz felterjeszték, hogy a 
fenirt város földén a birtokukban levő helyektől az uj telek-
könyvbe (defter dsedidbe) adók iratvák, ők pedig az adóval 
felérő tizedet az annak beszedésével megbizottaknak le szok-
ták fizetni, de a tized szedők ezzel meg nem elégedvén, mind 
a ser' mind a kánun és defternek ellenére őket 69,888 osz-
porával több adónak követelésével nyomorgatják s ettől tel-
jességgel nem tiszták. Mivel meggátoltatásuk végett magos 
rendeletemet kérték, parancsoltam, hogy mihelyt m. rende-
letemmel megérkeznek, a fenirt ügyre teljes igazsággal 
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figyeljetek és szerencsés küszöbömtől kiadott pecsétes, hite-
les másolatát a defter dsedidnek kikérvén tőlök, az ügyet 
megvizsgáljátok, s ha a fenirt város határán birtokukban 
lévő helyekből a defter dsedidben nem tized, hanem adót el-
kek alakíttattak s azon adó, melyet fizetnek tizeddel felér, 
akkor miután ez adójukat lefizették, őket ezentúl mind a 
ser' mind a kánun s defter ellenére 69,888 oszporának köve-
telésével ne hagyjátok sanyargathatni és a sanyargatókat 
megakadályoztassátok. A ser' és kánun, szintúgy a defter 
és es. parancsom ellenére senkinek sem engedvén valamit 
tennie; az e tekintetben zavart nem okozókat ne bánt 
sátok, de az engedetleneket felterjeszszétek s a fenirt ügy-
ben uj rendeletnek érkezését elő ne idézzétek. így tudjátok. 

Kelt 1088 Redseb 1—10=1677. 30 —Sept. 8-dikáig. 
Konstántzinápolyban. 

Kivül az eredetin: Summárul ; a másolaton: Summárul való pár . 
Jegyzet: Megvan Juszuf budai inolla á l ta l szokott módon kia-

dott másolata is. 

CCCLXVI. 
* 

Birák és itélők példánya, jelességnek és beszédnek bá-
nyája, mevlána, Buda kádija stb. 

Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy a csá-
szári rendeletet előmutató Kőrös városának lakosai szeren-
csés küszöbömhöz folyamodványképen felterjeszték, hogy 
ha valaki közülök lóról vagy fáról leesik, vízbe fúl, tűzben 
összeég, szekérről lezuhan, villámtól sulytatik vagy rája fal 
omol, s ekkor ha valami állat is töretik darabra az ekként 
kimultakért jól őrzött tartományaimban vérpénzt követelni 
tilos, holott ők a budai kormányzóktól e tekintetben mind a 
ser' mind a kánunnal ellenkezőleg pénzköveteléssel egyre 
bántatnak. Mivel meggátoltatásuk iránt m. rendeletemet 
kérték, parancsoltam, hogy mihelyt m. rendeletemmel meg-
érkeznek, a fenirt ügyet igazságosan megvizsgáld, s tudd, 
hogy ha az való, szerencsés napjaimban a jobbágyok bár-



KŐRÖS VÁROSA. 5 3 

miként történő sanyargatásában teljességgel meg nem nyug-
szom s jól őrzött tartományomban a vérpénz (dijet) elvan 
törölve. Az emiitetteknek tehát meghagyd, hogy őket ezen-
túl afféle történetesen kimultakért követelt birsággal, mely 
miud a ser mind a kánunnal ellenkezik ne nyomorgassák. 
Te pedig nekik e nyomorgatást nem engedvén őket meggá-
told benne. A ser' és kánun és cs. rendeletem ellenére sen-
kinek se hagyj valamit tenni, s a meg nem fékezhetőket név 
és czirn szerint feladván oka ne légy, hogy a fenirt ügy miatt 
új rendelet érkezzék. így tudd m. jegynek higyj. 

Kelt 1088 Redseb 1 — 1 0 = 1677 Aug. 30 — Sept. 
8-dikáig. 

Konstántzinápolyban. 
Kivül az eredetin : Tör téne tbü l lött halálra], A másolaton : Törté-

netbül lött halálrul, — pár. 
Jegyzet: Megvan Juszuf budai molla által k iadot t hivatalos má-

solata is. 

CCCLXVII. 

IV. MUHAMMED. 

Birák és Ítélők példánya, jelességnek és beszédnek 
bányája, Buda kádija stb. 

Cs. m. jegynek érkeztével tudva legyen, hogy a fenirt 
káza alá tartozó Kőrös városának lakosai s e rendeletnek 
előmutatói m. küszöbömhöz folyamodván felterjeszték, hogy 
mig rájuk hiteles tanuk által törvényesen be nem bizonyult 
vétség ki nem sül, mindaddig bündijra (dserime) el nem Ítél-
tethetnek. Azonban a szubasák mind a ser' mind a kánun 
ellenére őket btindij követeléssel zavarják. Hogy tehát mind 
a ser' mind a kánun ellenére hántásuk ne történjék, meggá-
toltatásukra császári fermánt kértek s parancsoltam, hogy 
magas fermánom érkeztekor ezentúl az eset törvényileg 
megvizsgáltassék, s el nem döntött ügyeiket igazsággal nyo-
moztasd, s tudd, hogy ha az ügy felterjesztésként való e te-
kintetben az ó törvény (seri-kedim) szerint kell intézkedned, 
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s őket mindaddig, mig rájok hiteles tanúk által törvényesen 
bebizonyult vétség ki nem sül, ezentúl a ser és kánun elle-
nére a szubasák által pénzköveteléssel akként hántatni 
ne engedd s ezeket ebben meggátold. A ser kánun és cs. 
rendeletem ellenére senkinek nem engedvén valamit csele-
kedni, az ügyben nem ártottakat ne háborgasd, az ellensze-
gülőt név és czim szerint feladd s ne adj alkalmat rá, hogy 
ez ügyben új rendeletem érkezzék. így tudd a m. jegynek 
Wgyj-

Kelt 1088. Redseb hó 1—10 = 1677. Aug. 30 Sept 
8-káig. 

Konstántzinápolyban. 
Kivül az, eredetin : Szubassák birságolásikról. A viásolaton : Szu-

basák birságlásárul való pá r . 
Jegyzet: Hivatalos másola ta Juszuf budai molla által k iadva 

szintén megvan. 

CCCLXVIII. 

{Másolat.) 
Kadik s hakimok példánya jelesség és ékesszóllás 

bányája, mevlána kádi (n. j.) 
Midőn jelen cs. magas rendelet hozzád érkezik, igy 

tudjad: A budai kázában eső cs. uradalmak közül való 
Kőrös városa lakosi, kik e parancsot) előmutatják szeren-
csés küszöbömhöz jelenték, hogy ha falujokban valaki isten 
rendeléséből természetes halállal kimúlik kadijok.. 

nevü kádi csupán ön^aszonkeresésből ser' és ká-
nun ellenére 20-—30 tallért követel minden halottért. Miután 
egyúttal ezen folytonos zsarolást megszüntet"> parancs kia-
dásáért is esedezének : ezennel meghág om, hogy mihelyt 
ezen magas rendeletem odaérkezik, szorosan ehhez ragasz-
godván megvizsgáld, ha vájjon úgy áll-e a dolog mint be van 
jelentve, s mivel szerencsés napjaimban a szegények nyo-
morgattatásán teljességgel meg nem nyugszom, a kadiknak 
értésőkre add s lelkökre támogasd, hogy ezentúl a meghol-
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takért ser i-serif és kánun ellenére a 20— 30 tallért követelni 
ne merjék te pedig őket ebben gátolván e tekintetben seri-
serif, kánun, és császári parancsom ellen cselekedni mások-
nak se engedj. Azokat, kik a zsarolásban nem részesek ne 
háborgasd ; de a makacsokról, engedetlenekről név és czim 
szerint Írásban tudósits. E tárgyban pedig újabb parancs 
kiadását ne tedd szükségessé. — így értsd s e magas jegy-
nek hitelt adj. 

Kelt 1088. Redseb hó 1—10 = 1677. Aug. 30-Sept. 
8-án. 

Konstántzinápoly. 
Kivüt: Pár . Kád iának holt embertül nem kell fizetni. 

CCCLXIX. 

Körös városa 130 ház. 
Fenirt város lakosai az 1088. ( = 1677) dik évi fej-

adót a szerződés értelmében befizetvén e tezkerét kapták. 
Ahmed 

budai jancsár aga. 
Kivül magyarul: Az derek császár ada já ru l F ru t tu s Gáspár 

uram bíróságában 1677. Mense Dec. 130 harács. 

CCCLXX. 

Anno Dni lb'78. 27 mensis .Januar. 
Buda várában lakó vezérem és ugyan Budán lakozó 

kadiám, az mely parancsolásom hozzátok érközött, abban 
megálljatok, az mely várasom kezeitök alatt vagyon, énne-
kem hatalmas császárnak panaszaikat beadták, és abban a 
szolgálatban, az melyben én hagytam őket ezután is meg-
hagyjátok, ezen levelemet látván senkit is ne háborgassatok, 
Budán Nazur tisztartói, subbasái, vajdái mikoron kijöttek, 
(ha én tőlem császártoktúl nem leszen parancsolatotok) 
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senkit is törvénytelenül ne bántsatok, az mi nem volt szokás-
ban azt fel ne vegyétek, liogy embert ne küldjünk reátok, 
mondván törvénytelenül száz tallér kivánságtok vagyon az 
szegénységen, melyért őket kinozzátok ; én nekem panaszo-
kat beadták, az én levelem nélkül, törvény nélkül, szokáson 
kiviil ne háborgassátok. Ezentúl ilyen dolgot ne kövessetök, 
parancsolatomat az szegénységnek kiadtam, meg is mon-
dottam, hogy ezen parancsolatommal mikor oda érköznek, 
ilyen dologgal ne háborgassátok az szegénységet (ha ugy 
van miképen ők panaszt tettek ide be) nincsen engedelmem 
arra, hogy az szegénységet nyomorgassátok, háborgassátok ; 
magoknak erősen megparancsoljátok az mi szolgálat reájok 
esik, azt jámborul szolgálják meg, az mi parancsolatomban 
van azt megadták. Ennek utánna az én parancsolatom s 
törvény nélkül se pénzzel se ajándékkal ne terheljétök, meg-
parancsoltam vezéremnek és fü kadiámnak, hogy meg ne 
engedjék ezután, ha valamely ember kezdi a szegénységet 
háborgatni irják meg az nevét ide alá. Ilyen panasz ezután 
reánk nejtijjen. 

(Egykorú hivatalos fordí tás N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCLXXI. 

Anno 1678. 23 Februárit. 
Mi Kőrös városi birák és esküttek köszönetünk és szol-

gálatunk ajánlása után, adjuk tudtára mindeneknek az kik-
nek illik, kiváltképen Kőrös városa mostani és következen-
dő lakosinak 11 quod in hoc Anno 1678. die vero januaiii, itt 
városunkban lakos Sági János atyánkfiának megtekintvén 
sokszori jámbor szolgálatját, és az hatalmas, fényes török 
császárunkhoz való kétszeri útját, adtuk és engedtük meg-
egyező akaratbul az körösi Feketén, az kecskeméti határban 
levő mezei kert örökséget, mely az előtt is város adománya 
volt, melynek szomszédi Gál János, Fruttus Gáspár, Kertész 
János és Páhi István, fiúról fiúra, még az maga ágyékából 
származott fiai deficziálnak, mind addig szabadosan birhas-
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sák, élhessék, de soha senkinek pénzen avagy más utón el 
ne adhassák se testamentomban el ne hagyhassák, hanem ő 
semine deficiente az becsületes városra ismét vissza szálljon 
minden pénz nélkül, kinek állandóbb erősségére és megma-
radására adtuk ö klmeknek ez városunk usualis pecsétjével 
mániáit levelünket. In oppido Kőrös anno et die notatis. 

Körös városa akkori főbírája : Fruttus Gáspár. 
Tanácsbeli személyek : Fruttus Márton, Jó Máté, Kö-

vér István, Szömöre Pál, Beretvás István, Nagy György, 
Csetch János, Oláh János uraimék előtt. 

(N. Kőrös városa 1636-án kezdődő jegyző könyvebői). 

CCCLXXII. 

Jelen sorok tartalma ez : 
Kőrös városa folyó 1089-dik évi adójából 200 tallér 

bevétetett. Arról szóló nyugta gyanánt adatott ez irat, mi 
majd számadás idején bemutatandó lesz. 

1089. Szefer - 1678. Martius 25— April 22. 
Ismét fizettek 500 tallért. 

Meli med 
budai defterdár. 

Kivül: Summára adott ke'tszáz tallérral (melyet az új nazur-
nak adtunk) való czédula Fru t tus Gáspár bíróságában. Anno 1678. 
I tem adtunk 500 tallért . 

CCCLXXIII. 

Jelen irat tárgya ez : 
Kőrös városa lakói sz. György napi adójukat hiány 

nélkül behozták s átadták. E felől jelen pecsétes tezkere 
adatott nekik, hogy senkitől se háborgattassanak. 

1089. a fenirt hóban = 1678. apr. 
Musztafa 

gyalog aga 
szolnoki vajda. 
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Kivül: 1678 esztendőre való cze'dula La jos felől szent György 
napkor . Szemere uram bíróságában. 

CCCLXXIY. 

1678—9iki- Jegyzőkönyv. 

(Eleje hiányzik). 

In summa fe lve t t adó 2670'/, ta l lér id est 6409 for. 20 d. 

Summa fizetések. 
Die 27 maji. A derék summánkra nazur be'k urunknak adtunk 

in summa 1250 t. Minden rendbeli udvar i népének czédula váltság-
gal együt t s magának adtunk 150 t. Fölverésért adtunk, kivel nem 
ta r tozánk 200 t. (NB. Maradt még el 200 tal lér a mint az előtt adtuk) 
(15 marti i . Ezt is megveszik épen) Három hónapra papucs pénzre is 
ad tunk Nazurnak nro 12 t. Amhet szubasának ad tunk 12 t. Papucs 
pénzre is 2 t. Ali szubasának is ad tunk 12 t. Papucs pénzre is 2 t. 
Biró uram Budára lévén (aug. 15) Sági János uram zárására bitan-
gul fizetett nro 25 ta l lér t . Költségre ment 1 forint 90 dénár. Harács 
szedő Sain agának adtunk 1 tal lért . Egy pár kést , egy saj tot . 
Olaj b é k urunknak 130 harácsra pro 241 ft . 80 d. mivel minden ha-
rácsra 124 oszpora volt vetve 88'/a t. 20 d. Summa mellé vet tünk 
Hidas Mihályiul egy da rab szappant 6 f t . 50 d. 9 nov. Biró uram 
felmenvén a császár ada jáva l adtunk költségre 7 f t . NB. Jü t t meg 
benne 4 ft . 46 d. A derék császár a d a j á r a százharmincz harácsra 
582 oszporájával fizettek ki 420 t. Czédulára 12 t. Kapucs iaknak 11-
Császár ada já ra biró uramék a mely ga ra s t fizették azon vallottak 
kár t 10 t . 27 febr. Biró uram Bndára lévén az summából e lmaradt 200 
tall, miat t , tömlöcz vá l t ságot fizetett 2 tall. 50 d. Sági uram ott ma-
radván költsége lett 2 f t . 

Összes kiadások ajándékokra. 
V a j r a mézre rókabőrre 101 f t . Gyöngyházas késekre 259 f t 

16 déná r . 

Tehén. 
Summa mellé vöt tünk teheneket P in té r Mihályiul 5 t . Varga 

Istóktul 5 t. Varga Mihályt a pász tormákkal felkiildvén adtunk 
költségre 90 dénár. NB. ezen pász tormákat igy osztottuk e l : Ve-
zér számára adtak nro 3, Tolmácsnak 1. Kadiának 1, J ancsá r agá-
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nak 1. Olaj beknek 1. Gyemli agának 1. Nazur udvarába 3. A két 
szubasáknak Pes ten 1. Bás agának 1 t. Durak agának 1. Juszop 
agának 1. Csömborcsinek Karátul 1. Márton zsidónak uzsorára 1- Csiz-
madia Oglinak uzsorára 1. Gazdának pénzire 1. Takarónak bi tangba 1. 

Juh. Bárány. 
Sz. Demeter napkor megszámlálván adtunk a meddő pásztor 

eleibe in summám 1936. Négy b á r á n y t katonáknak vet tek el stb. 

Árpa. 
9 nov. Urház i Péter és Szőrös András uramék 260 kila árpát 

vévén a vezér számára , melyre ad tak vezér pénzét öreg garasul két-
ké t timonba 55 ft . 20 d. Márton zsidótul is erre ve t tek fel város fejé-
ben 210 öreg garas t . Jü t t meg benne 8 öreg garas. 

Puszták bére. 

27 maji . Kara i puszta bér re Szálló agának adtunk pro 100 ft . 
nro 36 '/21. 60 d. Lajosi puszta fele bérire Szolnokban ad tanak 621/2 

t . egy ürüt, egy tábla szappant, egy pár kést. Czéduláért 1 t. Inasá-
nak 1 t. Szubasának 1 t., egy pár kést . Kalácsot vöt tünk Szolnokban 
40 d. Költségre adtunk 30 d. Besnyei puszta bér i re fizettünk Budán 
26 t. 15 aug. Vatya i pusztabérire 11 t. 7 nov. La jos i puszta bérire 
Fa rkas Is tván és Kovács J á n o s által fizettünk a Va jdának 52 '/2 t. 
egy tábla szappant , egy ürüt, egy pár kést. Czéduláért 1 tall. Ina-
sának 11. Szubasának 1 t., egy pár kést. Költségre adtunk embe" 
rünknek 30 d. 1 Jan . Nazur beknek Pótharaszt i puszta bérire fizet, 
tünk 25 t. 

Magyar rendre való költség. 

Derék árenda. 
5 febr. Varga Mihály hozott egy szőnyeget Keglevich számára 

város házától 8 t. 11 apr. Kál lai György deákot és Kis Istókot az 
árendával Nagy Szombatba küldvén adtunk az árendára nro 108 
arany. Szőnyegre 5 a ranya t . Adtunk egy béllet szárú csizmát, 3 ha-
lat. Egy kis csizmára is 7 lepért 2 ft. 10 d. Költségre adtunk 12 ft. 
Egy süveget hoztak 1 ft . 20 d. 

Fülek . 
H a d n a g y Ádám Mártonnak Fülekre adtunk 2 ft. 40 d. 18 dec. 

Hegedűs Jánosnak adtunk Fülekre 12 d. 8 dec. Fülekre négy vágó 
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marhá t küldvén Somodi Geczitől ad tunk költségre 3 ft. a négy tehenet 
az eelesiától vet tünk 12 t. 11 dec. F ü l e k r e a portára nro 28 portárul 
kü ld tünk Farkas J á n o s nevü kecskemét i rabtul és Szivos Jánostul 
pro 288 ft . 144 t. 345 f t . 60 d. R a b n a k bérire 2 t, Költségre 2 ft. 1 d 
15 martii . Oláh J á n o s uram Fülekre a 144 szekér széna impositióra 
fizetett 90 ft. — 60 t. Restál még 94 t . Er re adtunk polturául 60 ft. 
ga ras t 70 és 29 t. = 2188 ft. Zabbeli impos i t ion is fizetett 28 f t . 80 d. 
Res tá l 6 t. 5 ft. 76 d. Szappant vet tek 1 f t . 20 d. Költségre ennek is 
1 ft, 60 d. Kísérő r a b n a k adtanak 2 t. 

Puszták. 
Vatyai puszta bé r r e Szabó Pál á l ta l küldöttünk nagy számban 

az a b á k helyett 8 ft . Egy pár karmazsin csizmát. A t isztar tónak egy 
pár kordovánt . Köl tségre adtunk 1 f t . 5 jun . Csatai N. Jánosnak 
Krasznahorkára adtunk 3 ft . Item 1 ft. 98 d. Vatyai puszta tavali bé-
rire Nagyszombatban mégis küldöt tünk Hegedűs Jánostul poltu-
rául (pro f t . 5) 6 ft, Köl t ségre adtunk 1 f t . 20 d. 6 juli. Hegyei Nagy 
János szolgabíró u runknak Lajos vége t t pro sallario adtunk 1 ft . 
10 d. 3 aug. Izsóp Mihálynak és Koszah Is tvánnak adtunk Krasz-
nahorkára 3 ft. 30 aug. Losonczi szolgabirák urainknak La josé r t 
adtunk 14 t., 2 pár csizmát, 3 sajtot, 2 t á b l a szappant, 2 darutollat-
Kocsisoknak 2 t. Köl t ségre 2 ft. 1 d. 21 jan. 1679 a Vatyai puszta 
bérre n. Monaki uramnak küldöt tük meg a nadrágnak való gráná to t 
Szappanos Istóktól 31/2 t . 15 martii. Sigmond Márton uram ál tal 
Krasznahorkában Tekin te tes nagyságos András i Miklós u runknak 
Karai s La jos i puszta b é r r e fizettünk 50 t . Restá l még egy vég pa-
tyolat. Kisérő rabnak ad tunk nro 2 t. Köl tség lett 4 ft. 40 d. 2 maji . 
Sz, Mihályi pusz tabérre kecskemétieknek fizettünk 10 t. egyortot , 40d . 

Vegyes költségek. 

20 maji . Erdős J á n o s n a k adtunk R a j k á r a 1 ft. 90 d. Ugyanaz 
nap L é v á r a adtunk Sós Alber tnek 36 d. 7 junii . Zólyomban lakos 
Bujáki Andrásnak fizettünk Karsai mellett megöletet t öcscséért 16 
t. 9 junii. Bakó Szőcsnek Diós Győrben ad tunk 1 d., adtunk a ján-
dékban kezében egy csizmát egy sajtot, 90 f t . Malozsa szőlőt vöt tünk 
90 d. 1 juli . Fekete I s tvánnak adtunk egy r á s a dolmányért 9 d. Sán-
ta Balázsnak Miskolczban adtunk 1 ft. 50 d. NB. vissza hozta épen-
Rássát ve t tünk Borbély Ba lázs iu l Oláhtul 3 t . Turi Györgynek nad-
rágra való posztót adtunk 2 t. 7 sept. Turi pos tának adtunk 6 d. 
Sastollakat vet tünk 80 d. 27 sept . Muslai György komárominak ad-
tunk Gácsban költséget 4 ft . J ö t t meg benne 7 d. Sándor lováért is 
ezen költségből adtunk 1 f t . 20 d. 20 oct. Sán t a Illyésnek tollra ad-
tunk 2 a ranya t . Rab gyermekeknek adtunk 40 d. 25 febr. Fülekre 
Kovács Is tván által Dúzs Mihály kezéhez nemzetes Kigyós András 
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kezéhez valót 6 garas G t. 1 ft. 20 d. 13 martii . Szabó Pá lnak Kassá-
ra adtunk 20 d. Túrra Bere tvás uramnak adtuuk 1 ft. 8 d. Csikót 
Szivos János iu l vöttünk 14 t. 11 apr. Onodinak adtunk csizmájér t 3 
t. Fekes Is tvánnak ad tunk 2 t. 21 apr. Hegedűs Jánosnak Lévára 
adtunk 24 d. 30 apr. Jó sa páternek egy pá r sastollat ve t tünk 1 ft-
Buda Pe' ternek költse'g 66 d. NB. vissza ad ták . Borbély Balázsnak 
1 t. Konya Andrásnak csizma helyet 1 t. Hegedűs János Lévai post-
tának a d t a k 1 t. 23 d. 

Hadjárat. 
R á c z Eliásnak egy csizma helyett ad tunk 1 t. 22 febr . Berényi 

István Mátyás kassai general is urunk pos tá jának fizettünk 1 ft. 99 d. 
6 apr. F e k e t e ka toná jának adtunk foszlányra 1 t. Sinort, kapczát 
ka tonáknak vettem 43 d. 

Városi költség. 
Pünkösd napján ad tunk a deákoknak s mendikánsoknak 48 d. 

25, 26 juli . l íáczkeviben költöttünk 88 d. 1 aug. Deli szabónak ad-
tunk Ráczkeviben 18 d. Egy szegény praedicátornak adtunk 60 d. 
Egy szegény gutaütött supplicáns deáknak adtunk 36 d. F g y suppli-
cáns d e á k n a k adtunk 30 d. Egy szegény deáknak ad tunk 90 d. 
Biró u r a m kezitül fizettünk Borbély Jánosnak 5 t. Egy szegény men-
dikánsnak adtunk 20 d. 25 dec. Karácson napján a deákoknak gyer-
mekeknek és mendikánsoknak adtunk 1 ft . 20 d. E g y könyvet vet-
tünk 40 d. Templom épületire adtunk 36 d. Egy szegény deáknak 
adtunk 12 d. Varga I s tvánnak kezében adtunk 12 d. 24 mart. Rácz-
keviben küldöttünk Szőcs Gergelyt és Bozó Pál t ad tunk 30 d. 31 
mart . Pes t i városházához való karóra adtunk Sutor Jánosnak 4 ft , 
50 d. Templom épületire adtunk 70 d. 5 apr. Mányoki Is tvánt Deb-
reczenben küldvén scliolamesterért, ad tunk ithon 7 ft.. Debreczen-
ben Oláh György urunktól vettünk fel 25 ft., kinek 5 f r t j án a csap-
iárnak vet tünk posztót. Ment az exitura 10 ft. Kocsisoknak adtunk 
5 ft. A többi mire költ ingnoro Biró té te lkor az öreg deákoknak 1 ft. 
Mendikánsoknak 40 d. 

Birság. 
Korsós Miklós bika pénze 4 t. Bubori kis bérese a szubasák 

adván a városnak J o n a Lukács baraczkjáe ' r t adott 5 t. Ezen kivül 
alkocsmárosok, pénzráesküvések stb. 

Jegyzet: A török adózási la js t romból néhány kisebb adó és 
zsarlás nemről szóló rovatot kihagytunk. 
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CCCLXXV. 
Jelen irat tárgya ez : 
Általunk zaimokul birt Vatya nevü pusztánkat a körö-

sieknek adtuk egy évre haszonbérbe 11 ezüst tallérért. 
Erről adtuk nekik e tezkerét. 

1089 = 1678. 
Nuh (Nőé) aga 

zaim. 
Kivül : Anno 1678. die 26 maii. Szemere uram bíróságában 

vatyai czédula. 

CCCLXXVI. 
E sorok tartalma ez : 
Kőrös városa lakói folyó 1089-dik évben a karai pusz-

ta kaszáló s legelő bérét teljesen megfizetvén — e tezkerét 
kapták. 

1089-dik Rebbjiilakhir 18-án = 1678. Május 9-én. 
Szalih aga 

zaim. 
Kivül: Anno 1678-dik 27 maii. karai pusz ta czédulája Szemero 

Pá l uram bíróságában. 

CCCLXXVII. 

A fenmaradt 200 tallérti is megfizették. 
Jelen irat tárgya ez : 
A budai kincstár (kházine) alá tartozó körösi ráják a 

hadsereg évi szükségei fedezésének s a szent törvény szerű 
(ser) tizednek váltságául évenkint fizetni szokott adójukat 
folyó 1089-dik évben az 1087-dik évi kivetés szerint 200 
tallér hiján lefizetvén jelen tezkerét kapták. 

A fenirt év Rebjülakhir havában = 1678. Maji. 23— 
Jun, 20. 

Mehmed 
budai defterdár. 
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Kívül : Anno 1678-dik 27 maii. Summárul való czédula Sze 
mere Pá l uram biróságában. 

CCCLXXVIII. 

Jelen irat tárgya ez : 
Ágoston György nevü körösi lakosnak Gyurka nevü 

fija midőn az ökröket itatni hajtotta, egy ökör által tör-
ténetesen agyon szúratott. Hogy eltemetését senkise aka-
dályozza a szent törvény (ser) értelmében, im ezen temetési 
engedélyül szolgáló pecsétes tezkerét adtuk ki. 

1089. Dsemaziülakhir 1 0 - 2 0 = 1678. Jul. 31—aug 9. 
Hadsi Mahmud 

pesti naib. 
Kívül : Anno 1678. die 8 auguszti. Az megholt az vagy ló rú-

gott gyermekrül cze'dula. 

CCCLXXIX. 

Jelen tezkere tárgya ez : 
Ágoston György nevü körösi lakosnak Gyurka nevü 

fia midőn az ökröket itatni hajtotta, egy ökör által történe-
tesen agyon szúratott. A szent törvény (ser) értelmében 
eltemethetésére, az engedély részünkről ezennel megadatik. 

1089. Dsemaziülakhir = 1678. Julius. 21—aug. 18. 
Mehmed 

budai defterdár. 
Kívül: Anno 1678. die 8 augusti. Az megrúgott ló által let t 

gyermek halálárul. 
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CCCLXXX. 

Körös városa 130 liáz : 
Jelen tezkere erről szól: 
Felülirt város lakói folyó áldott évben a megparan-

csolt hadiszolgáltatás (bedel nuzul) váltságát hiány nélkül 
lefizetvén, — jelen tezkerét kapták. 

1089. Redseb. = 1678. August 19—sept. 17. 
Sahin aga 

zaim. 
Kii ül : Anno 1678. die 15 septerobris. Harácsrul való levél, 

minden harács után négyszáz eVharminez oszpova levén vetve, facit 
summatim ft. 800 d. 50, Szemere uram bíróságában. 

CCCLXXXI. 

E tezkere igy hangzik : 
Mihók nevü körösi lakos Varga János lábát bicsakkal 

megszúrván a kincstár részéről kérdőre vonatott. Többé ne 
bántassék. 

1089. Sábán 19 = 1678. October 6-á. 
Mehmed 

budai defterdár. 
Kivül : Ádám Péter czédulája 22 tal lér . Anno 1678 die 6 

octobris. 

CCCLXXXII. 

Jelen tezkere tárgya ez: 
A körösi lakosok köztil Varga János, Mihók fiának 

lábát bicsakkal megszúrván, tette a kincstár részéről meg-
vizsgáltatott: — e miatt töbször ne bántassék. 

1089. Sábán 19 = 1678. Octob. 6-án. 
Mehmed 

budai defterdár. 
Kivül i Varga János czédulája. Anno 1678. 6 octobris. 
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CCCLXXXIII. 

Körös száz szekér fájárul. 
Jelen tezkere igy hangzik : 
Fenirt város lakói, Sz. Dömötör napi 100 szekér fá-

jukért a kincstárnál eleget tévén — jelen tezkerét kapták. 
1089 = 1678. 

Ahmed 
mutbakh (konyha) 

emin. 
Kivül: Anno 1678. die 4 novembris Sz. G-yörgy és Demeter 

napi czédula. Fárul 200 szekér . 

CCCLXXXIV. 

Kőrös városa 130 ház. 
Felül irt Körös lakói az 1089-dik évben fejadójukat 

(dsizije) a meszáriffal együtt meghozván hiány nélkül bead-
ták. Arról kapták e tezkerét. 

Ahmed 
budai jancsár aga. 

Kivül: Az derék császár adaja befizetésérül Szemere Pá l fő 
biróságában. A, o. 1678. 12 novembris 130 harácsrul . 

CCCLXXXV. 

Az nemes Pest Pilis és Solt uniált vármegyéknek levén 
generalis congregatioja ez jelen való esztendőben 5 septem-
bris, az melyben imponált minden portára ft. 26. nemzetes 
vitézlő Vattyai Pál szolgabíró uram ő klme absentziájában 
körősi biró uram ő klme küldött Szivos Mihály uram ő klme 
által 18 portátul való porta pénzt, tallérul száznegyvennégy 
tallérokat, melyet ez ö klme szerelmes házastársa percipiált 

TÖRÖK M. K. EML. 1—2. 5 
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én előttem, kirtil quietálom ő kgelmeket. Datum in praesi-
dio Fülekiensi die 16 Decembris. Anni currentis 1678. 

Balogh Mihály Pest Pilis és Solt vár-
megyének jurassora. 

N(-Kőrös v. levél tárából . ) 

CCCLXXXV1. 

Kőrös város 130 ház. 
Felül irt város házai a szalijánt megfizetvén e tezkerét 

kapták. 
1089 = 1678. 

Mehmed 
budai mirálaj. 

KU ül: Anno 167b. 124 oszporás l iarácsrul . Szemere Pá l uram 
biróaágában. 

CCCLXXXVII. 

Kőrös városa 100 szekér fájárul. 
Jelen tezkere igy hangzik : 
Fen irt város lakói Sz. György napi fájukért a kincs-

tárnál eleget tévén — jelen tezkerét kapták. 
1089 = 1678. 

Ahmed 
mutbakh (konyha) 

emin. 

CCCLXXXVIII. 

Szerencsés kegyelmes uram — méltósága épen ma-
radjon ! Kecskeméti s körösi szegények folyamodása igy 
hangzik: Ezen szegények Muhammed agával semmi nemű 
összeköttetésben sem voltak, s most mégis egyszerre bizo-
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nyos összeg pénzt követel rajtuk. Miután követelése a tanuk 
vallomásával egyátalában nem egyez, liogy az ügy — fetvánk 
értelmében — igazságos idődben törvényszerűen döntessék 
el — ezek a tanukkal együtt szined elé járulván parancso-
dat kérik, — mely tőled függ. 

Felül irt szegény 
szolgái. 

Kivül: Anno 1678. Sági uram 50 tallér bi tang fizetésirül. 

CCCLXXXIX. 
Fetva. 

Zejd Amrutól bizonyos összeg pénzt követel. Amru ta-
gadja. A Zejd felszóllitására előállott tanuk egyike azt ál-
litja, bogy Amru pénzt vett fel, — másika pedig, bogy posz-
tót vásárlott. Zejtő Ervényes-e ez a törvény szerint ? Ez a 
megfejtendő kérdés. Nem a megvetett 

Ahmed 
(bocsáttassék meg neki.) 

Kivül: Anno 1678. Mufti Kádia levele. Sági uram 50 tallér bi-
t a n g fizetésirül. 

cccxc. 
Adjon Isten minden jókat kglmeteknek. Mi a kgltek 

emberei édes birák urain . . . . mely dologban jüv . . . . nk7 

az hatalmasok, az melyeket szegény városunkon kérnek, 
nagy kéremés szerint megalkuttunk mindenrész . . re fog-
lalván ; az mely bizony nehezen lett, — pénz kétszáz tallér, 
az mely immár meg legyen, az napja vasárnap, az melynek 
kötele 50 tallér, hanem kérjük kglket megszerözze az nap. 
ra sietsiggel. En Sánta Bálás, Farkas Ábrahám. 

Kőrösre adassék ez irás. 
(1678). 

(Egykori másolat N.-Kőrös v. levéltárából.) 
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CCCXCI.*) 

27 Januar. Mi az hatalmas és győzhet . . . . fényes 
török császárunknak budai végv Ibrahim basa és 
egész udvari népin gondviselője Haczi tihaja. 

Ti keresztúri, csabai, péczeli, gyömrei gombai, 
pándi, sági, süli (sülyi), szécsei barsi, almási, 
szenttamás kátai, borbás-kátai, sz. lörincz-kátai, sz. niárton-
kátai, czegléd-kátai, tápio sz. mártoni, szelei, abani, körösi, 
kecskeméti, izsáki, ftilöpszállási, egyházi, káli, vécsei, sza-
badszállási, szentmártoni, kun sz. miklósi, tasi, dabi, döm-
södi, peregi, laczházi, áporkai, haraszti birák, esküitek az 
hatalmas vezér számára fát, szénát, hót szenet (holt szenet) 
tikokint (?) jéghordó szekereket küldjetek, mert bizony száz 
tallér birságiészen, és az hót szenet is küldjétek sietséggel. 
Datum Budae die 17 Jan. 1679. 

CCCXCII. 
I 

16 febr. Én Budai olajbék Isten engedelméből. 
Ti megnevezett uri, sághi, pándi, szécsei, kokai, almási, 

szenttamás-kátai, boldogassz. kátai, sz. m. kátai, sz. 1. kátai, 
czegléd-kátai, tápio sz. mártoni, czeglédi, körösi, kecskeméti 
birák és esküttek, mihelyen ezen levelem hozzátok érkezik, 
se napot se órát ne várjatok, az minémő fa, széna, árpa ná-
latok még hátra vagyon, sietséggel küldjétek, mert ha ha-
marsággal nem kiilditek csauszt küldünk gyalogokkal és 
lovasokkal reátok és be hozatunk benneteket. Azért ha ezt 
elakarjátok kerülni hoztan hozzátok, több levelünket ne vár-
játok. Idem qui supra. 

*) A következő 4 darab okmány egy íven levő egykorú má-
solat, maradványa a curenta le Protocollumnak. 



KŐRÖS VÁROSA. 6 9 

CCCXCIII. 

. . . . Szolnok várában hatalmas császárnak főgondvi 
selője és tartományainak parancsolója f'übék Murtuzán bék. 

Czeglédi, körösi, kecskéméti birák és esktittek mind 
fejenként városiak ez uri czimeres levelemmel kelletek meg-
találnom mivel igen-igen fa nélkül vagyok, ugy hogy sehon-
nai se jiin most fa városunkba. 

Azért kérlek az uri czimeres levelem által jó jámborok 
az szomszédságban levén minekünk, egy-egy szekér fát 
kiildjetök; mely jóakaratért az szomszédságban mi is min-
denekben igyekezünk szolgálni és emberséggel lenni csak 
mostani szükségünkben kedvünket keressétek. Datum Szol-
nok 1679. 12 maji. 

CCCXCIV. 
16 febr. Adjon Isten minden jót. 
Jó atyámfiai kókai, szécsei, sági pá kutai s 

több Vatai Pál ur klme sabeli városi és falusi birák 
• vagyon értésetekre az nemes Pest vármegye mi-
némö szénát vetett volna fel ugy minden portára nyolcz sze-
kér szénát vagy egy tallért. Abrakot pedig négy négy kilát; 
mivel penig igen elkéstetek azon szénák és abraknak felszol-
gáltatásával szükségképen kellett irnom v. ispán uram ő 
kglme parancsolatjából (mivel az magatok szolgabirája Va-
tai Pál uram meghalva fekszik) valamint életeteket fejete-
ket szeretitek, minden késedelem nélkül szolgáltassátok fel 
az emiitett szénát avagy pénzt, az abrak penig ugyan szemül 
legyen meg. Ezen levelemet peniglen mindenütt faluról fa-
lura Isák felé minden késedelem nélkül vitten vigyétek; 
hogy az késedelmezkedtetés kárt ne szerezzen az szegény" 
ségnek, mivel ez dolog késedelmet nem kiván. 

Datum Fülek die 10 febr. A. o. 1679. 
Az porta pénzt ki mivel Pest vármegyének szolgabirája 

adós felhozza. Barsi Imre 
(Mind 4 okmány N.-Kőrös v. levéltárában). 
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CCCXCV. 

Anno 1679. Die 1 mensis martii. in praesidio Füleki-
ensis recognoscalom per praesentes, hogy böesületes Kőrös 
városa az minemű hat tallérokat igért volt jóakaratjáért 
nemzetes és vitézlő Kigyóssi András uramnak, azon hat tal-
lérokat hozzám küldvén emiitett Kigyossi András uramtól 
adatott plenipotentiam mellett kezemhez vöttem kirül az 
emiitett böesületes várost quietalom. 

Datum anno die et loco supranotatis. 
P. H. Dus Mihály Füleknek seregbirája. 

CCCXCYI. 
Mi itt irva van megerősitem. 

Ibrahim molla 
Pest várában. 

Jelen irat tartalma ez : 
Buda városával szemben eső Pest vára lakói közlil 

Musztafa ben Abdalla nevti egyén, a nevezett vár vidékén 
fekvő Kőrös vásosa lakóinak megbizottjával Szemere Pál 
nevü alattvalóval, a nagy tekintetű törvényszék (medsliszi se-
rije) előtt megjelenvén igy szólott: a többi sorában esö há-
zam egyfelől Mehmed kethuda — másfelől Topái Musztafa 
házával szomszédos, más részről az országút határozza. Van 
benne egy szoba, egy konyha, kút, kert, bekeritett udvar 
minden szükséges eszközökkel ellátva. Ezt én ezen módon 
eladtam 10,000 pénzért (akcse) folyó pénzben. — Miután 
ezen összeg lefizetése s felvétele által az adás-vevés a tör-
vény szine előtt megtörtént, — arról ezen veszika Íratott s 
adatott ki. 

1090. Szefer 1—10 = 1679. Martins 1 4 - 2 4 . 
Ibrahim. Hadsi Haszán. Ibrahim bölükbasi. Haszán reisz 
Szelim gyömli (gönüllü = : önkéntes). (elnöke a tanácsnak). 

Kivül: Anno 1679. die 19 marty . Pesti kád iá tu l városházárul 
való czédula 55 tallér. Item k á d i á n a k 1 tallér. 32 d. Szemere P á l 
uram bíróságában. 
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CCCXCYII. 

Anno 1679. 

REGESTRUM RENOVATÜM TEMPORLBUS G. I). JOANNIS OLÁH JUD. 
PRIM, OPPIDULI KŐRÖS ET D. FRANCISCI KARAI JUD. SECUND. AB 

MIIIAELE TERGENYEI JUIi. NOT. COMPILATUM. 

TIMOR DEI EST INITIUM SAPIENTIAE. 

Adóöszveg 2411 tallér. 

Summa fizetések. 
27 maji. Az derék summánkra nazur bek Muszli effendi urunk 

ö nagának fizettünk 1250 t. Ajándékpénz 200 t. Fölverésre 200 t. 
Minden renbeli udvari népének 150 t. Az három hónapi papucspénzre 
nazurnak adtunk 12 t. Az két szubasának 24 t. Az ke t tőnek fél esz-
tendei papucspénzre 4 t. Költség lett 3 ft. 48 d. 31 oct. Biró uram 
Budán lévén az derék császár ada já ra , 130 harácsra, minden harács-
ra 590 oszporájával fizetett arany pénzzel nro 100 arany (pro 600) 
518 ft. 40 d. Garas t minden két-két tal lért 13 garas t számlálván nro 
190 t. Item egy l e p é r t : 456 ft. 95 d. Ezen kiviil az salétrom volt 365 
oka facit 43 ft. 80 d. Czédulátul ugyan t izenkáromával nro 12 t. Költ-
ség lett 5 ft . 81 ' / , d. 

Vegyes költségek közül. 
20, 21, 22, jun. Az szubasák és az nazur t i l iaja ra j tunk lévén 

Varga Tamás maradékát elvivén adtunk 3 tall . 2 oct. Kuruczhajtó 
csauznak adtunk 1 '/2 tall. Habok lova alá ment szekeresnek adtam 
3 ft . Godán bél let tünk erdőt 9 tall. Csizmadi Oglinak csizmák árá t 
fizettünk kiket Nagyszombatba vit tek 16 tall. Borra adtunk 20 osz-
porát = den. 30. Egy hara dohány 5 tall. stb. 

Juh. Bárány. 
Szent györgy napi számláláskor juhok s z á m a : öreg juh 1341. 

Város bá ránya 482. Dézma bárány 282. 21 maji. Summáláskor Budá-
ra vittek 11 juhot , 57 bárányt . 21 junii . Két bá rány t katonák stb. 

Tehén. 
10 maji . Vezér számára Ágoston Györgytől vettünk két bor jas 

tehenet l i t . Nazur számára summa mellé vet tünk teheneket. Varga 
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FerencztŐl egyet 5 t. Pat ik Is tvántul egyet 5 t. 16 nov. Pásztormák-
n a k elosztása : Veze'r udvarába 3. Tolmácsnak 1. Kádiának 1. Jan-
csár agának 1. Oláh beknek 1. Gyömli agának 1. Ké t szubasának 1. 
Nazurnak 2. T iha j ának 1. Durak agának 1. T a t á r agának 1. Bás 
agának 1. Márton zsidónak uzsorára 1. Karátul Csömbörcsinek 1. 

Vezér istállója. 
27 febr. Vezér istállójának való talpfát és gerendákat hordat-

ván csizmadia Tot t Is tván költött r eá 25 ft . 

Vas. 
29jan. Vas lehozó embereinknek adtanak 1 ft. 60 d. Magok 

is költöttek el 35 d. 

Puszták bére. 
10 maji. La jos i puszta fele bérirej|szoinoki va jdának fizettünk 

62 Va t-> egy ürüt, egy tábla szappant , egy pár kést. Czéduláért 1 t. 
Inasa inak 1 t. Szubasának 1 t., egy pár kést. (20 maj.) Pótharaszt i 
pusz ta bérre fizettünk Budán 25 t. Czédulájától 36 d. 26 jul. Berkes 
Gergelyt a besnyei puszta miatt felküldvén adtunk 60 d. Kalácsot is 
ve t tünk 21 t. Az puszta bérre fizetett nro 37 t. Maga is költött 1 le-
pért . 23 oct. Lajosi pusz ta fele bérére Varga Mátyás és Szőrös And-
rásiul az vajdának küldtünk nro 62 1., egy ü rü t , egy tábla szap-
pant , egy pár kést. Czédulátul 1 ft. Inassának 1 ft . Szubasának 1 ft. 
egy pá r kést. Költségre adtam 24 d. 31 oct. Karai pusz ta bérre Szálló 
a g á n a k jó tallérul pro 10 ft. fizettünk 36'/2 t . 27 d. Tizenöt pint va j 
árá t ugyanennek ga ra s t hat garasával 6 tall. 10 f t . 80 d. 13 jan. 
Vatyai puszta bérre Izsóp agának küldtünk 11 t. 

Magyar rendre való költség. 

Derék árenda. 
13 Jan . Városházáiul való szőnyegre adtak Böcsör Is tvánnak 

9 t. Költségre 20 d. 29 apr. Jüvén haza Kállai György az árenda 
alól Nagyszombatban á rendára fizettek Baranya i Pé te r urunk ő na-
gának nro 108 aranyat és 4 garast . Szőnyeg helyet t 9 t. Egy karma-
zsin bél le t t szárú csizmát. Költségre ad tanak nro 12 ft. 

Fülek. 
10 maji. Szabó Pá l füleki pos tánknak adtunk 18 d. 12 juni. 

Czira János t és Dus I s tván t az vármegyére küldvén adtunk költségre 
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3 f. Szappant vitt Czira János az magáét 14 fontot pro 1 ft . 94 d. 
26 juni . Füleki viczekapitány urunk számára ha j ta t tunk ké t borjas 
teheneket Szabó Jánossal . Horvát Mihálytul egyet 5 t. Bal ta István-
tul egyet 5 t. Költségre adtam 2 ft. 16 d. Posták sz. Szabó Pé ter 
és Szürszabó Jánosnak Fülekre adtam 1 ft. 53 d. Item 60 d. 6 nov. 
Szucsai Nagy János t és Szőröst Fülekre küldvén adtam 3 ft. NB. 
jö t t meg 96 d. 1 dec. Fülekre Beretvás István Szőrös András és 
Dus István urunknak adtam 4 ft. NB. jiitt meg 3 ft. 40 d. 18 dec. 
Dus Is tvánnak Fü lekre adtam 2 ft. 

Puszták. 
14 maji. Hegedűs Jánosnak postánknak Krasznahorkára ad-

tunk 9 d. 13 juni . Szabó Pál t Nagyszombatban küldvén V a t y a miatt 
ad tunk a pusztabérre öreg garasul (négyével számlálván fórint szám-
ra ft. 8,) 9 ft. 60 d. Csizmára 8 garas. Molozsa szőllőre fügére 2 ga-
ras. Költségre is adtunk 3 ft. Bertoti Is tvánnak Besnyőtől adtunk 
nro 8 t. 12 febr. Monoki Istvánnak egy karmazsin csizmát vettünk 
1 t . Monoki Is tvánnak vatyai pusztáiul járandó posztóért Bozó Pál-
nak 3 t. 3 febr. La jos és Kara puszták bérére adtunk rimaszombati 
ember kezében 50 t. Andrási Miklósnak egy vég patyola t 3 t. 

Elegyes költségek. 
11 maji. L é v á r a adtunk Sánta Pá l Is tvánnak 1 ft. 80 d. 15 

máji. Az felső akadémiákban ment Debreczeni I s tvánnak és Kecske-
méti Jánosnak promotiot adtunk garasul 9 ft. Beretvás István uram 
vet t Szolnokban két pár csizmát 3 t. 23 maji. Kocsis Is tvánnak kö-
kényesre adtunk 24 cl- P ipáka t hozat tunk 30 d. Sastol lakat vettünk 
80 d. 17 juni. Czi r ják Istókot Lévá ra küldvén levéllel adtunk 24 d. 
Erdős János tava ly i pozsoni költse'gire Szivos Jánosnak adtunk 8 
öreg garast 2 f t . 40 d. 8 juli. Turi posta Szalai Jánosnak adtunk 12. 
d. sastollakat Sándortul vettünk 1 ft. 60 d. 18 oct. R a b Sári Istók-
nak adtunk 20 d. 19 jan. Kis Mihály lévai pos tánknak adtunk 30 d. 
R a b Hegedűs 1st vánnak adtunk 1 t. 1 martii. Sánta P á l Is tvánnak 
Lévára ad tunk 3 ft . 26 martii. Kocsis István pos tánknak Krasznyára 
adtunk 1 fi. 50 d. Nagy Is tóknak szabadulására 1 t. Varga Jancsinak 
adtunk 2 ft. R a b n a k adtunk 20 d. Tar isznyákat hozat tunk hírmon-
dóknak 1 ft . 80 d. 

Hadjárat. 
11 maji. Bakó Szőcs Is tvánt az erdélyi fejedelem urunknak 

szóló supplicátioval küldvén Túrig lett kö l t sége 42 d. 23 maji. Kis 
Mártonosinak adtunk egy csizma helyet t nro 1 t. Más katonáknak 
egy sing fej töt hozattunk Sücs Katus tu l 55 d. Adot t meg benne az 
ka tona 18 d. Kis István nevü ka tonának lova meglövéséért füleki 
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Szűcs Istókkal és Rácz Ferenczczel lévén fizettünk 14 t. (17 jun.) 
Katonának csizmára adtunk 1 t. Kökényesinek egy csizma helyett 1 
t. Aradi Lász lónak i s 11. 9jul i . Sigmond Mártont és Kállai Györgyöt 
Teleki Mihály urunkhoz küldvén ad tunk köl tséget 1 t. Turi Kecze 
Lukács adott 14 t. Jö t t meg 1 '/21. 42 d. 13 jul . Jó Bori nevü kato-
nának csizmáért 1 t. Az előtt Szilvásinak 11. Sülyi Marczinak 1 t-
26jul i . György Ferencznek 1 t . 2 aug. Lévai Horvá t Geczinek ad-
tam 2 t. Sinort vet tünk Feketének négy singet 40 d. Tarisznyát ka-
tonának 20 d. 29 aug. Ka ra Haszán hadának kocsikért adtunk 2 t-
11 sept. Kállainak Túr ra adtunk 60 d. A b r a k r a valót fizetett a gene-
rál képének 2 t. 2 dec. Szalánczi kurucz hadnagynak adtunk 1 t. 
Vas Márton kurucznak adtunk 1 ft . 24 dec. Gróf Tököli urunk élés 
mesterének adtunk 1 t. Ozori Mihálynak 1 t. Fa rnaszög Is tvánnak 
adtunk 1 t. Tököli számára Dus Istvántul egy csikót 10 t . Gábor 
Istóktul is egy csikót 19 t. Egy karmazsint ve t tünk Szivos Jánostól 
1% t. 25 martii. Oroszlán nevü ka tonának ad tunk csizmáért 1 t. 
Ka tonáknak egy fejelés 1 f t . Orosz Pé te rnek elveszet csizmájáért 
Kamucsi ál tal 1 t. 

Városházi költségek. 
9 maji. Lévai posta raboknak adtunk 1 ft. 20 d. Darutol lakat 

hozat tunk Kerek Is tvántul 2 t. 20 maji . Pünkösd nap ján deákoknak 
1 f t . Mendikánsoknak 20 d., gyermekeknek 12 d. Raboknak adtunk 
20 d. Világtalan embernek 12 d. Győrött vásár lo t t biró uram rossz 
hányt talléron nro 20 tall, rossz aranyon nro 2 arany, jó talléron nro 
4. deákoknak két nadrágnak , egy dolmánynak való posztót, szakács-
nak egy ködmennek valót, egy rassa kötőt, egy kötés papirost, 
nyolcz lakatot . Egy szegény deáknak adtunk 1 t. Karácsony napján 
deákoknak, gyermekeknek mendikánsoknak 1 ft. 5 d. 15 jan . Somo-
di Jánosnak Eáczkeviben adtunk 22 d. Egy szegény r a b praedicá-
tornak 3 ft. 21 apr. Húsvé t napján deákoknak ad tunk 60 d. mendi-
kánsoknak 20 d., gyermekeknek 20 d. Sz. györgy nap ján deákoknak 
adtunk 1 f t . 20 d., mendikánsoknak 20 d. Sigmond Márton bírósá-
gára fizettünk 2 '/3 t. 

Birság jövedelem. 
Bikapénz abanyiaktul iüt t 2 ft. Bosnyai Szöcs Márton, Varga 

István leánya b iká ja adott bikapénzt 5 tall. Abani Oskoda János 
bikapénzt 2 ft. Ezenkívül erdő, mező, t i lalmasért, a lkoresmaságér t , 
salétrom nem vonásért stb. szedett bírságok. 

Jeygzet: A török adózási részből mint fenebb, néhány rovatot 
kihagytunk. 



KŐRÖS VÁROSA. 7 5 

CCCXCVITI. 

1679. 26 maji. 
hatalmas és méltóságos fényes török csá-

szárunknak vezére Ibrahim basa és egész 
udvari népének főgondviselője, tihája bék Musztafa aga. 

elyei, ocsai, monori; ujfalusi, czeglédi, 
körösi, kecskeméti, izsáki, fülöpszállási, egyházi, gali, fülek-
szállási, szabadszállási, tasi, dabi, dömsödi, szentmiklósi? 
peregi, hatházi, kevi, makádi, áporkai, szentmártoni, töke-
lyi, sziget szentmiklósi, taxonyi, (taksonyi), haraszti, birák 
és esküttek, mihelyest ezen uri czimeres levelünk érkezik 
hozzátok, fejetek mentsége alatt parancsoljuk tinektek mi-
helyen levelünk érkezik, porta pénz rátok van vetve, minden 
adóra harácsonként vessétek négyszázketvenkét oszporát, 
ezeket sietséggel szedjétek. Datum Budae. 26 maji. 1679. 

(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levél tárában) . 

CCCXCIX. 

Memoriale. 
1) Viczeispánnak 1 közönséges csizma, 1 tábla szappan. 
2) A viczekapitánynak 1 bérlött szárú csizma egy hal. 
3) A szolgabírónak Tasi Ferencznek egy pár papucs 

kapczástul. 
4) Tasi Mihály urunknak 1 hal. 
5) Makfalvi Jánosnak 1 hal. 
6) Gyürki Pálnak 1 tábla szappan. 
7) Gutái uramnak egy tábla szappan 1 sajt. 
8) Gyürki Istvánnak losonczi szolgabírónak 1 hal. 
9) Az notariusnak 1 hal 1 sajt. 
10) Báthori István uramhoz el kell menni Bessen 

puszta dolgában és qui . . antiát kell rola venni. 
Kívülről: fiileki viezekapitány Bellovits Sámuel. 
Anno 1679 die 15 men. Jun. Sub general i congregatione Cot" 

tuum Pes t Pilis et Solthen unitorum in praesidio Fülekiensi ce lebra ta 
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praesens supplicatio exhibita existens, determinatam exactionem 
restant iae ex impositione foeni et avaenae resul tantem, ab intro scrip-
tis supplicantibus, eousque donec negotium ejusdem impositionis fi-
naliter conluderetur, non deberi exigi.*) 

Jur Nótárius. 
(N.-Körös városa levél tárából .) 

cccc. 
Szolgálok kegyelmeteknek. 
Tisztelendő kecskeméti páter franciscanus uraim, tegnap 

érkeztem ide Túrra Somlyó tájékárul, kglmed megbocsásson 
az kglmed nevét elfelejtettem, noha régi ismerősöm kglmed, 
ki e nyáron Túron itt vala kgd nálam, és a kecskemétiekkel 
Hadadban is járva, ugy tudom kgd most az praedieátor ba-
rát Kecskeméten. 

Ha kgd az szent Ferencz szerzetét és az kecskeméti 
conventnek előmenetelét szereti és kivánja, kiben semmi két-
ségem s én tülem is sok száz forint alamizsnát kiván kgd a 
szent szerzetnek nyerni és adatni. 

Kérem kegdet egy más becsületes értelmes páter fran-
ciscánussal ketten kglmetek ide Túrra jönni mindjárt ne ne-
hezteljen, bizonyos lévén abban, ha Isten velem, porban nem 
esik az pecsenyéje, ezt azért irom ilyen nagy exaggeratioval 
bánnám ha kglmetek különben cselekednék, Írásomat semmi-
nek tartván haszontalan lenne kérésem. íratott Túron die 
25 augusti. 1679. 

Kglmetek szolgáló barátya. 
Gróff Balassy Ferencz. 

Ez levelemet szükség hogy kglmetek magával ide 
hozza. 

Külcüm: Tisztelendő szent Ferencz szerzetin levő bará toknak 
adassék ő kglmeknek illendő becsület tel s sietséggel Kecskemétre. 

(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

*) Ez utóbbi latinul irt rész nyilván más okmányhoz tartozik. 
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CCCCI. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen császárnak az tengö-
rön innen levő minden várainak föfizető mestere Muszli 
effendi. 

{hígra : Muszli effendi budai defterdár). 

Te Kecskeméten és Kőrösön lakozó Kara István ha-
mar mindgyárt az bőröknek barminczadját behozzad, ha 
kettős harminczadot nem akarsz adni. Barkó Benedek kecs-
keméti hamis hitű ha ezt az harminczadot be nem hozod . . . 
. . . holnapi n Te Varga Mihály kutya te is mindjá-
rást az harminczadot hozd meg Kőrösön lakozó Somogyi 
István te is miért az győzhetetlen császár barminczadját 
meg nem hoztad. Úgy hidjétek ha ezen hét . . . táján az 
harminczadot be nem hozzátok bohot küldök ki de 
az duplumot meg veszem rajtatok. Engemet is búsítanak, én 
rajtam is pénzt kérnek. Azért órát, napot ne várjatok, mind-
járást pénzzel, mind Kecskemétről, Kőrösről jöjjetek. 

Datum in Pest 18 oct. 1679. 
Kívül: Körösön Kara Is tvánnak. 

Kecskeméten Barkó Benedeknek adassék. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCCII. 

Szolgálok és Istentől minden jókat megadatattni kívánok 
kegyelmeteknek. 

Ezen levelem praesentáló Gyöngyös város 
Kovács János nevü jobbágyom megyen be-
csületes várasában felesége után Fot P 
egyben háborodás esvén köztök, elide tőle el-
ment kegyelmetek azért hitelt advan nek felül speei-
ficált jobbágyomnak adja kezében, itt az becsületes egyházi 
rendek eligazítják dolgokat, minthogy itt kötelezték őket 
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liittel egyben. Ezek után Isten éltesse klmeteketjó egészség-
ben. Datum Gyöngyös die 19 febr. 1680. 

Kegyelmeteknek szeretettel szolgál. 
. . . tkay Imre ni. p. 

Külczim: Böesületes Körös városának fobirá jának s ege'sz 
tanácsának ő klmeknek adassék illendő böcsülettel . 

Kivül: Alázatos suplicatiom az tiszteletes körösi tanácshoz. 

CCCCIII. 

Szolgálatom után istentől kegyelmet és békességet az 
tiszteletes tanácsnak. Tiszteletes tanács! Jóllehet szent Pál 
apostol tanítása szerént az szenteknek szükségeknek végben 
vitelére, eleitől fogva, nem kevés alamizsnálkodással volt 
kegyelmetek, hanem erejek és tehetségek szerént, Istentől 
kegyelmetekre bízott javait, bőv mértékben osztogatta ke-
gyelmetek, azí szegényeknek és szűkölködőknek, kiváltképen 
penit az hitnek cselédinek, melyért is az kegyelmetek szép 
hire, neve, nem csak ez romlott magyar hazában, hanem 
még az idegen országokban is dicséretes és emlékezetes ; 
sőt az mi Istenünk előtt is kedves jó illatú áldozat az ke-
gyelmetek sok rendbéli jótéteménye: mivel azért engemet 
is az én istenem az több próphéták fiai között, még az én 
anyám méhében elválasztott, nem különben mint egy Sá-
muelt erre az szent tisztre, az én istenemnek segitő ereje és 
kegyelme által tanultam az tisztességes tudományokat, e 
végre hogy istenemnek és az anyaszentegyháznak az talen-
tom szerint, melyet az ur reám bizott szolgálhatnék, mely-
nek is kevés gyümölcsét isten kegyelme 

megmutat 
fel tött szándékomat és fogadásomat jó istenemnek re 
sébtil és más jóakaró nak javallásából, el érvén az 
időt, akarom confirmalni és continualni, hogy tudniilik az 

országokban mennyek, e végre hogy kevés 
tudományomhoz többet gyűjtögetvén jövendőben az eccle-
zsiában hasznosabb edény legyek. De t. tanács, mivel az 
út igen hoszszas, az nép penit idegen és felette irgalmatlan, 
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magam erejéttil ez jó igyekezetnek végben vitelére alkalmat-
lan vagyok, — hanem kénszerittetem folyamodni az kegyel-
metek irgalmas szemeihez és adakozó kezeihez, bizván az 
kegyelmetek jótéteményében, hogy az elkezdett jóban azapos-
tal mondása szerént kegyelmetek sem meg nem restül, sem 
penit hátra nem áll, hanem inkább örömest és jó szivvel ke-
gyelmetek réghez viszi. Minek okáért t. uraim kegyelmete-
ket kérem szeretettel, hogy kegyelmetek emlékezzék meg 
az irgalmasságról mostanában is, és ez jó szándékomban 
kegyelmetek ereje és tehetsége promovealni ne restellyön; 
hanem inkább jó szivvel és örömest elébb mozdítson, hogy 
igy a kegyelmetek sok rendbeli jó téteményével, az léleknek 
örök életet arasson kegyelmetek, és ez testi jószágon és 
kéncsen, szerezzen kegyelmetek az isten országában olyan 
kéneset, melyet az rosda meg nem eszik és az, lopó el nem 
lop ; hanem mindörökké meg marad. És igy mind 
isten előtt kedves leszen 

jótéteményi és egyszersmind emlékezete is, mind penit nap-
ról napra jobban-jobban fénleni fog az kmetek szép hire, ne-
ve, mind ez romlott hazában, mind penit az idegen országok-
ban. Végezetre ha engemet is istenem meg end, nem 
szűnöm meg kegyelmetekért könyörgésemben istenem előtt 
megjelenni és kegyelmetek hozzám megmutatott jóindu-
lattyát mindenkori engedelmes szolgálatommal, szintén ko-
porsóm zártáig recompensalni vig szivvel kész leszek. 

Ezek után legyen az úr áldása a t. tanácson, vezérel-
vén és igazgatván minden jó dolgoknak végben vitelére s ez 
jó kivánságnak is isten kegyelme által véghez vitelére. 

Kegyelmeteknek alázatos szolgálatját ajánlja Vaji M. 
pro nunc R(ector) S(eholae) K(őrösiensis). 

1680. April. 
(Eredetie N.-Kó'rös v. levél tárában) . 
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CCCCIV. 

1680 — 81-iki Jegyzőkönyv . 

(Eleje és vége hiános. A juh számlálás kiszakadva.) 

Adó in summa 1274 l/ t tallér. 

Summa fizetések. 
2 maji. A derék summánkra nazur bég Muszli effendi urunk 

ő nagyságának fizettünk nro 1250 t. A jándék pénzre 200 t. Fölverés. 
re 200 t. Minden rendbel i udvar népének 150 t. Három hónapi pa-
pucs pénz nazur bég urunknak 12 t. Hacs i szubasának adtunk 12 t. 
Félesztendei papucs pénzre 2 t. Juszop basának 12 t. Félesztendei 
papucs pénzire 2 t. Költségünk lett nro 4 ft. 11'/ , d. Borra adtunk 
2 f t . 20 d. 9, 10, 11, 12, 13, octobris. Biró uram Budára lévén, a derék 
császár adajára, minden harács után 600 oszpora = f t . 9 lévén vetve, 
nro 130 harácsra pro f t . 1170 fizettünk garas számával nro 278 t. 5 g. 
mely (minden tal lért 2 ké t forintban és 73 pénzben számlálván) tött 
761 f t . 4 d. Adtunk 50 aranyat pro 300 ft. Salétrom ezenkívül töt t 
108 f t . 96 d. Summa faci t 1170 f t . NB. Minden talléron a három 
pénzt és 5 oka salétromot visszavonván ra j tunk vontanak erre 4 t. 
60 d. Czeduláért ve t tenek kapu pénzzel együtt nro 12 t. 6 garas. 
Köl tségünk lett 94 d. 7 g. 11 martii. Biró uram Budára lévén az olaj 
béknek 130 harácsra fizetett minden harács után 1 f t . 50 d. Summa 
195 f t . d . . . garast ad tunk pro . . . . így mi módunk szerént facit 171 
ft. 66 d. Czéduláért 6 g a r a s t facit 2 ft. 16 d. Költségünk 7 ft. 

Puszták bére. 
4 maji . Lajosi pusz ta fele bérére Szolnokban Varga Mihály és 

Varga Mátyás által fizettünk nro 6 2 t . , egy ürüt, egy táb la szap-
pant, egy pár kést. Czéduláér t 1 ft. Inasa inak 1 ft. Szubasáinak 1 
ft. Egy p á r kés. 23 maji. Losonczi szolgabirákra vál to t tunk levelet 
Lajos miat t 5 t. Czinkotaikkal bérlettünk füvet heverő sorosaink szá-
mokra 201. Besnyői pusz tá t is béllettük ki város számára 39 t. 22 julii-
Biró uram Budára lévén nazurnak P ó t h a r a s z t j á t ó l fizetett 25 d. 
Czédulájátul 11. Költsége lett 59 d. 11 nov. Lajosi puszta fele béré-
re Varga Mihály és Horvá t Mihálytól küld tünk 62 t. Egy ürüt, egy 
tábla szappant , egy pá r kést . Czéduláért 1 ft. Inasainak 1 ft . Szu-
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basának 1 ft. Egy pár kérft 1 ft . Költségre 24 ft . 20 dec. Biró uram 
Budára lévén karai puszta bérre Szálló agának fizetett 36'/ , garasul 
100 ft. Tizenöt pint vajér t garasul fizetett G t. Vatyai puszta bérre 
Izó agának jó tallér 11. Köl tségek lett biró uraméknak G ft. 3G d. 

Magyar rendre való költség. 

Derék árenda. 
20 dee. Városházától ve t tünk egy skárlát szőnyeget 9 t. 14 

apr. Az á rendá t Nagy Szombatban küldvén Kállai György és Czirják 
Pál által Korompai Péter urunk ő ligának in summa 108 arany. Egy 
béllett szárú csizmát. Két ha la t . Egy skárlát szőnyeget 9 t. Költségre 
aűtunk 12 f t . Vettünk egy szőnyeget 9 t. 

F ü l e k. 

20 maji . Bozó Pá lnak Fülekre adtunk 1 f t . 50 d. Proká tornak 
Füleken bor ra adott 45 d. 2 jun. Pende Gergely Fülekre küldvén az 
német k a m r a leveleivel köl tsége lett 4 ft. 71 d. 10 jun. Szabó Pá lnak 
Fülekre ad tam 72 d. Gál András fíileki pos tánknak adtunk 42 d. 25 
julii. Somodi Geezi postánk nak adtunk Fülekre GO d. 16 aug. Mus-
lai Györgynek Fülekre ad tam költséget 1 ft. 42 d. 6 nov. Beretvás 
uramnak adtunk Fülekre 4 ft . Szabú Is tóknak Fülekre 59 d. Czira 
Is tóknak Fülekre adtunk 2 ft. 10 d. 21 martii. Fülekre adtam Mus. 
lainak 6 f t . Item 2 ft. Va rga Istvánnak ott 2 ft. 27 decembris. Fülek-
re pos tánknak adtam 63 d. Füleki porta pénzre küldtünk polturául 
110 ft., garas t pro 24 ft. Adtunk 12 tall. 66 d. Pol turául 10 ft. Vas 
Mihály szolgabirákra költ . . . . 2 t. Két kapczá t 7 garas. 

Puszták. 
15 maji. Az nemes pozsoni kamarára küldvén supplicatioval 

adtunk garas pénzül nro 5 t. Item 7 garast . Pol turá t 3 ft. Győröt t 
Olasz Pé ter tő l vettek föl 13 ft. Eacit 15 f t . 60 d. 28juni i . Besnyő 
puszta bérre Fülekre l íer tot inak Vas Mihálytól küldtünk 8 t. NB. 
elvesztet te cum 1 ft. 48 d. 18 juli. Nagy Szombatban Vat tyátul fizet-
tünk nro 32 gar. facit 20 ft. 6 d. Item 30 d. Pa tyola to t a j ándékba vet-
tünk 6 garas . 3 t. Köl tsége postánknak 1 f t . 56 d. Csizma helyet t is 
adtunk ugyan ott 10 garas t . 25 aug. Losonczi szolgabiráknak Lajos-
tul ad tunk tanukért ocu lá táér t 20 t. Kocsi bérre G t. Monaki István-
nak vet tünk egy nadrágnak való gránátot Vat tyától 4 t. Ocsai Fa rkas 
Pá lnak Besnyőért fizettünk G t. Vattyai puszta bérré ugyan Nagy 
Szombatba küldtünk absque dénár 20. nro 5 t. Egy köz csizmát^ 
Köl tségre adtunk 12 f t . Krasznahorkára adtam Szabó Pá lnak 1 ft. 

TŰRÜK II. K. EML. 1—2. 6 
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1 Martii. La jos éskarai jpuszták bérét Krasznal iorkára Pap Pá l és Far-
kas János tu l küldöttem meg 50 t. Köl tségre adtunk 1 ft. E g y vég 
patyolat ra 3 t. 

Vegyes költségek. 
Czira Jánosnak ve t tünk 2 pár bé l le t t szárú csizmát 2 ' / s t. 4 

juli. Csonka Gergely Győri postánknak ad tunk 24 d. 29 juni. Jusop 
Mihály szeredi és nagy szombati pos tánknak adtunk 1 ft. 80 d. 12 
juli. Szabó Mihály onadi pos tának adtunk 48 d. Isop Mihály nagy 
Szombatban Bosnyák Jud i t ö ngtul ké r t 1 lep. 18 jul. Oláh János 
uram a kan árán 3 t. 16 aug. Czira Miklósnak adtunk Ónodban 26 d. 
25 aug. Onadi posta r abnak 3 ft. Költségire 3 ft . Sept. Erdős Já -
nost az nemes kamarára kü ldvén adtunk kö l t ségre 3 ft. Item 12 lep. 
Lugosinak csizma aránt fizettünk 8*/2 t. F e j t ő t vet tünk 60 d. Léva i 
postánknak adtunk 24 d. Oláh János u ramnak prokátor Laczkovies 
István számára vásároltunk Szegeden : K é t róka bélést 20 t. K é t 
paplant 7 t. Pamutot '/, t. Harminczadja 50 d. Sarkantyút ve t tünk 
36 d. P ipá t vet tünk 20 d. E g y szegény r a b n a k adtunk 36 d. R a b 
gyermeknek adtunk 12 d. 23 j a n . Isop Mihálynak adtunk Pozsonban 
6 ft. Isope'knak 1/21.39 d. Somodinak '/2 t. 40 d. I t e m l f t . 8 d. (1 marti). 
Szőrös Andrássa l Pozsonban k é t csikót ve t t ünk 25 t. Farkas János 
postánknak adtunk 2 t. Várad i postánknak ad tunk 60 d. Szivos Já-
nos uram köl tsége Pozsonban 9 t . 

Hadjárat. 
18 junii. Kurucz Vessele'nyi Pá l urunknak Szamosinétól vet tünk 

egy átalag bort 6 ft. (4 juli után.) Tököli g rófnak vet tünk egy á ta lag 
bort 12 ft. T a t á r Hasszánnak kölcsön pénz 2 t. Majzik Mihály ka to-
nának adtunk egy csizmáért 6 garas . 

Városházi költségek. 
Örvendi eklézsiára adtunk 1 ft. Templom épületére mégis ad-

tunk 80 d. 9 jun. Pünkösd n a p j á n deákoknak a d t u n k 80 d. Gyerme-
keknek 20 d. Mendikásoknak 12 d. 10 jun. Tasi templomra adtunk 40 d. 
23 jun. Varga Mihály széna b i rónak két hétre ad tunk 2 lep. 26 jun. 
Kécskeieknek város juhaitól kü ld tünk földbért 3 t. Sastollakat vet-
t ünk Sándortul 60 d. Dinnyét ve t tünk szolgabiráknak 23 d. Nyéki 
templomra ad tunk 1 ft. 8 d. Egy szegény r abnak adtunk 40 d. Ka-
rácsony nap já ra adtunk deákoknak 1 ft. Mendikásoknak 20 d. Gyer-
mekeknek 12 d. Húsvét napján ad tunk deákoknak 80 d. Gyermekek-
nek 12 d. Mendikásoknak 20 d. Rabasszonynak 26 d. 26 apr. Rácz-
kevi ekklezsiának adtunk innen 2 f t . Keviben a d t u n k 4 ft. NB. J ö t t 
meg 3 ft. 70 d. Rabasszonynak ad tunk 15 ft. Templom épületire ad-
tunk 36 d. (Bírság hiányzik. A török költségvetésből több rovat Kimaradt). 
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ccccv. 
Ez pecsétes parancsolatomat látván, nemes Pest Pilis 

és Solt uniált vármegyei nemesi és paraszti kössék (község) 
tisztem és hivatalom szerént parancsolom kinek-kinek közü-
letek negyven és negyven forint birság alatt, hogy valaki 
közületek valamikor cs akár mely biró eleiben fog idéztetni, 
körösi ember avagy szolgabíró uram, tekintetes nemes May-
látli Miklós uram ö klme úgymint kglms urunk ö felsége 
fiscalis jószáginak directora instancziájára, ki ki clöáljon és 
valamire kérdendő leszen, hiti után vallja meg igazán. Eb-
ben különben se cselekedvén ha felyebb megirt bírságot el 
akarjátok kerülni. Datum in praesidio Filekiensi die quinta 
mensis Junii. 1G80. 

Nemes Pest Pilis és Solt vármegyéknek substitus vi-
czeispánja. P. H. 

Öregebbik Mihalek Miklós. 
(N.-Körüs városa t i tkos levéltárából). 

CCCCVI. 

Körös városa 130 házától járó 260 kila árpáról. 
A fen kiírt mennyiségű árpát beszolgáltatták. 
1091. Sábán havában = 1680. Aug. 27 — Szept 24. 

Mebmed 
budai cseri basa. 

Kiciil: Anno 1680. '260 kila á rpáru l vezér számára. Sági uram 
bíróságában. 

CCCCVII. 

Köszönetünk után. 
Körösi birák és esküttek! vettük leveleteket, mit Írja-

tok ujabban Lajos nevü puszta végett értjük, im azért ujon-
6* 
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nan irtunk Andrássy Miklós urnák minden segítséggel legyen 
hozzátok, s ugy fogja pártotokat, hogy se ő felsége fiscusa 
meg ne károskodjék, se pedig tinéktek valami károtok ne 
következzék, az minthogy bizunk is igazságunk nélkül el 
nem mennek az birák. Isten velünk. Költ Posonban die 13 
septembris 1680. 

Mi császár és koronás király urunk ő Felsége 
nemes magyar kamarának viezeprae-

fectusa és tanácsi. 
Külczim : Körösi b í ráknak és eskii t teknek közönségesen adas-

sék ez leveliink. 
(Lepecsételve négy magán pecséttel.) 

CCCCVIII. 

Jelen sorok foglalatja ez: 
Körös városa lakói sz. Demeter napi adójukat hiány 

nélkül megfizetvén, hogy őket a miatt senki többet ne hábor-
gassa, jelen pecsétes tezkerét kapták. 

1091. Az érintett (october) hóban. 
Musztafa 

gyalog aga 
szolnoki vajda. 

Kívül: Anno 1680. 12 Novembris lajosi puszta fele béréről. 

CCCCIX. 

Mi alul van irva megerősitem. 
Abdülbáki budai kádi, (bocsá-

tassék meg neki). 
A kitűnő s jeles férfiú Muszli efendi, ez előtt a budai 

kházine defterdárja, — ezen irat előmutatoi: Sághi János, 
Bor István, Szemere Pál, — s a budai kázában eső Kőrös 
városának még más lakói jelenlétében — a törvényszék 
(medsliszi serije) előtt elmondá, hogy az 1678 és 1679 évek-
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ben ő levén a fenirt khazine defterdárja, kezénél levő rende-
leténél fogva szolgálat- kárpótlásul (khizmeti bedet) évenkint 
100 tallért szoktak a körösiek fizetni. Ezen két évre járó 
200 tallérnyi szolgálati kárpótlást, hiány nélkül meg is fi-
zették, s az töllök felvétetett. Ezen törvényes megerősités 
után a tény feljegyeztetett. 

1092. Eebbjülevvel 18-án = 1681 April. 7-én. 
Musztafa budai gönüllii aga. 
Abubekr az őrök (miisztakhisz) kethudája. 
Haritk efendi imám. 
Ahmed efendi imám. 
Hadsi Ahmed szubasa. 
Musztafa basi. 

Iüvül : Anno 1681 die 10 April. Budai seregektül adatot t le-
vél az va jda ajándékárul i . 

ccccx. 
Kőrösön lakozó Kálnai György és Cziriák Pál pro 

anno 1681 meghozták a vattyai pusztáiul járó summát, ugy 
mint két vég abáért négy lázsiásot jó pénzül és egy pár 
csizmát karmazsint, melyekről quitaltatnak. Nagy Szombat 
városában 22 Április. 1681. 

Estorhás Sigmond. 
(N.-Kőrös városa levéltárából.) 

CCCCXI. 

Jelen irat keltének oka ez : 
Kőrös lakói a Lajosi puszta sz. György napi bérét — 

hiány nélkül meghozták, s beadták. Nehogy tölök újra 
követeltessék — kezökbe ezen pecsétes tezkere adatott. 

1092. — 1681. az érintett hónapban. 
Musztafa 

szolnoki vajda. 
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CCCCXII. 

Anno 1681. die 8 Jimii. 

REGESTRUM HOC RENOVATUM TEMPORIBUS PIÍÜD. AC C1RCUMSP. 
D. VIRORUM PÜTA D. BASILLII SÁNTA JÜD. PRIM. OPPIDULI AF-
FLICTI KÖRÖS ET D. JOHANNIS CZIRAII JUD. SECUND. AB MI-

CHAELS TERGENYEI. JUR. NOT. ITA COMPILATUM. 

Jehova Deus! noster adsis etiam nobis auxilio tuo, ut in Of-
ficio nostro coeleriter progredi valeamus. 

Adó summa nro 2549 ta l lér . 

Summa fizetések. 
30 aug. Nazur bék Mehmed effendi urunk ő nagyságának a derék 

summára fizettünk 1250 t. A jándék pénz 200 t. Fölverésre 200 t . 
Garas fölire vont raj tunk 206 */3 garast. Ta l l é r váltságra is ad tunk 
nro 19 garas t . Facit 34 t. 4 ' / j garas. Haczi szubasának ad tunk uro 
12 t. Félesztendei papucspénzre 2 t. l í ab szubasának 12 t. Fé lesz-
tendei papucspénz 2 t. Csausz lár t ihájának 12 t. Költség lett 9 f t . 20 
d. 8 nov. A derék császár adó já t 130 karács ra , minden karács u tán 
nro 606 oszpora lévén vetve, fizettünk be pro f t . 1181, 70 d. ga ra s 13 
mával 369 t . timont 2 ft. 24 d. Ezenkívül a sa lé t rom volt nro 918 oka 
facit 12 pénzével 110 ft. 16 d. I tem bitangul vont nro 6 garast . Item 
inasoknak 2 garast . Köl tségünk lett 3 ft. 92 d. 10 febr. Szain ha rács 
szedő ra j tunk lévén, minden karács után száz-száz oszpora lévén 
vetve pro f t . 195 fizettünk 70 ta l l . 7 garast. 1 sustakot 70 t. Magának 
a jándékba ad tunk 6 garast. 

9 febr . Föbiró uram B u d á n lévén nazur bék vont ha ta lmasul 
r a j t a a v a j d a a jándékára való pénzt nro 100 tall . Oláh János uram 
Sikrai nevü Ilona szogálójáe'rt is fizettünk neki 5 tall, absque den. 20. 

Jegyzet: Következik az a jándék , szekerek, és vajda a j á n d é k a 
rovata, melyeket mellözünk. 

Birság beszedése. 
Szubasáknak a mit ez esztendőben fizettenek. Csöllér I lona fi-

zetett nro 28 t. 17 aug. P a p P á l , Somodi Gecxi 29 t. 27 oct. Fizet-
t e k : Burák Istók 16 '/31- Erdős sajtosa 16'/2 t. Sán ta Jancsi 26 7a t . 
Nagy G. Mihály 3% t. Kurucz Tóth Jancsi 3 t . 1 garas. Szabó Mi-
hók fia 11 t . 1 garas. Czira J á n o s gulyását Horvá th Istvánnét, Biró 
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urain juhásza Györgyöt latrávul elvitte. 25 apr. Fizet tek Kakas 
Gyurka l l ' / j t. S iketné leánya 10 t. Szabó Mihók fia Kis Fa rkas 
— Vörös Istók és Ferencz Kocsis fia 12 '/2 t. Horvát Is tván 5 t. 1 gar. 

Jegytci: Következik széna-, és faszolgáltatás, buza-, árpa-, 
tehénbeli adó, juh-, vasszolgáltatás és vegyes költségek, melyeket 
kihagyunk. 

Puszták bére. 
5 maji. Lajos i puszta fele bérire fizettünk (nb. öreg biró Sánta 

Balázs uram pénzét) 62 '/2 t., egy ürüt, egy tábla szappant , egy pár 
kést . Czéduláért 1 t. Inasainak 1 t. Szubasának 1 t., egy pár kést. 
Költség lett 36 ft . 20 maji. Czinkotaiaktul béreltük ki a ré te t heverő 
sorosainak számára négy esztendeig 60 t. Czegle'diek ígér tek meg 
benne 8 t. Lugositul béreltük ki a besnyei pusztát absque 28 t. d. 2. 
18 julii. Pótharaszt i puszta bérét fizettük 24 t. 8 oct. Vatyai puszta 
bér re Izo agának adtam 11 t. Czibakházi földbérre La to fiának 6 t. 
31 oct. Lajosi pusz ta fele bérire fizettünk Varga Mihály által 62 t. 
egy tábla szappant , egy ürüt, egy pár kést. Czéduláért 1 t. Inasok-
nak 1 t. Szubasának 1 t., egy pá r kést. Költségre 12 ft. 9 febr. 
Kara i puszta bér t fizettünk garas t 13-ával absque 1 gar. 38 t. pro 100 
f t . 15 pint va jé r t is fizettek garas t 13-ával nro 6 t. Költség 6 ft. 13 d. 

Magyar rendre való költség. 

Derék árenda. 
8 j a n . Városházától való szőnyegre Keglevics jobbágyinak 

adtunk 9 t. 1 apr. Kara i Ferencz uramat Nagyszombatban küldvén 
az árendával Váczi püspök Kéri J ános urunk ő nagyságának fizettünk 
ál tala 108 a ranya t . Egy skárlát szőnyeget 9 t. Egy bél let csizmát. 
Egy papucs kapczás tul 2 ' /21. Egy ha la t 4 garas. Kocsisnak 6 garast . 

Fülek, Tur. Hivatalos. 
9 maj. Fü lekre postának ad tam 60 d. 22 maj. Füleki postának 

30 d. Füleki pos tának 24 d. Túron költött biró uram 45 d. 1 ju l . 
Fülekre a hadnagyoknak 3 ft. Tur i postának 18 d. T ú r r a á rpára ad-
tain 10 t. Búzára 19 t. 60 d. Buza vivőnek 1 ft . Tú r r a ha j to t tak 4 
tehenet, Kis Mihóké egy tehén 5 t. 72 d. Barna Jánosé egy 41. 
Muslaié 2 tehén 10 t. Item 30 báránt . Tehén ha j tóknak Túrra 60 d. 
Fiileki postának 30 d. 29 jul. Erdős J ános t és Domokos Györgyöt Sop-
ronban küldvén a palatínushoz adtunk költséget 14 ft . 20 d. Pes ten 
Veli basátul hi telben vettek egy szőnyeget 9 t. Egy pár csizmát 1 t. 
60 d. Két pár papucsot kapczástul 2 t. 2 aug. Fülekre Szőcs Istók-
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nak 24 d. 27 aug. Izsóp Mihálynak Fü lek re 45 d. 5 oct. Küldtünk 
Fü lek re Rab Fa rkas János tu l a po r t á r a szolgabírónak 13 tallért* 
Nem egy rókamái bel lest ezen por tára vettünk 13 tallért . Költségre 
ad tam 30 dénár. Túr i postának 6 den. 4 febr. Fülekre küldtünk 18 
por tá ra polturáúl 144 í't. Költsége embereinknek 60 d. 11 apr . Mészá-
ros Mihálynak Túr ra ad tunk 1 ft. 25 apr . Túrra menvén biró uram 
törvényre Siketné l eánya miatt fizetett 2 t . Törvény levéltiil 1 forint. 
Törvénybiráknak és holmi költsége ment 3 t. 1 f t . 7 d. Szappanos 
József től Szegedről hozat tunk két p a p l a n t procátor számára 23 ga-
ras. = 5 1.18 d. Egy szőnyeget 25 ga ras = 4 t. absque 36 d. Pálfinak 
Fiileki kocsibérfc nro 2 t. 22 maji. Szabó Pá l postának Fü l ek re adtam 
24 dénár. 

Puszták bére. 
Vatyai pusztárul Monaki I s tvánnak egy n a d r á g n a k való grá-

nátot 3 t. Eszterházi Sigmondnak egy bé le t t szárú csizmát vet tünk ' / r 

. 13mart i i . Karai és La jos i puszták béré re Oláh János uram kezébe 
adtunk jó tallérul 50 t. Költsége 4 ft . 32 d. Csizma s pa tyola t 5 t. 
Czibakházátul Keszi I s tvánnak adtunk 6 t. Karai és Lajosi puszta bé-
rére Eszterházi Sigmondnak fizetett Beretvás uram költségével 
együt t 41 t. 

Vegyes költség. 
9 maji. Kökénycsi postának 15 dénár . Krasznyáról Kocsis Ist-

vánnak adtain 3 ft. T a k á c s István pos tának Szentesre 10 d. Rab 
Deák Is tvánnak 36 d. 10 nov. Czira J á n o s uraiméknak Sallóban ad-
tunk 1 ft. Rabnak adtunk 20d. Egy agara t vettünk Szőcs Jánosnak 3 ft. 

Hadjárati költség. 
Szálkái nevő ka tonának csizmáért adtam 6 garas t . 17 febr. 

Újvári Szőcs János kapi tány urunknak küldtünk Szőcs Gergely-
nek borá t 18 köb. 6 t. Költségre Puskás Jóskának ad tam 99 d. Ku-
ruezok számára vet tünk négy átalag bor t Faragó Jánostól 12 köb 9 t. 
Hordó á ra 1 ft. 20 d. Csipő Jánosnétól egy átalagot 4 t. Páhinnétól 2 
á ta lagot 5 t. Az á ta lagér t 1 ft. 60 d. Kurucz Nagy Is tvánnak Buda 
Péter tő l egy nyerget 3 f t . 3 maj. Kurucz Nagy Istók lováért hogy a 
veremben szakadt fizettünk garast 13-ával 18 t. 

Városházi költségek. 
Három pár sastol lakat vettünk 1 ft. 80 d. Pünkösd napján 

deákoknak adtunk 1 f t . Gyermekeknek 12 d. Mendikánsoknak 20 d. 
Templomra adtam 24 d. Egy szegény asszonynak ki három hétig 
szolgált adtam 36 d. 25 dec. Karácson napján deákoknak adtunk 1 
ft. Gyermekeknek 20 d. Mendikánsoknak 12 d. Egy szegény rabnak 
adtunk Istenért 36 d. Kalendáriomot ve t tünk 21 d, Templom épületi-
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re adtunk 36 d. 14 apr. Manyoki Szabó Istvánt Debreczenbe scho-
lamesterért küldvén adtunk 16 ft. Templom épületire adtunk 18 d. 
Széna vivőknek fizettünk 6 garast . Mester kocsisának Kecskemétre 
adtam 36 d. Szent György napján deákoknak adtam 1 ft . 20 d. Men-
dikánsoknak 20 d. 

Birság jövedelem. 
Eskütö pénz jiitt 96 d. Abanyi legény Mézes J á n o s veji adott 

bikapénzt 5 garast . Kecskemétiek ad tak bikapénzt 1 t. Ezenkívül 
erdő, mező tilalmasért, alkorcsmaságért , salétrom nem vonásért stb. 
szedett bírságok. 

CCCCXIII. 

Szerencsés, igazságos, és kegyelmes uram, méltósága 
épen maradjon ! 

A körösi szegények folyamodása im itt következik : 
Ez előtt ha a szegények szántóföldeiktől a császári 

defter által kiszabott adót hiány nélkül megfizették, — töb-
bet adni nem tartozának, most azonban a defterár efendi ká-
nun és defter ellenére még azon felül 400 tallért követel e 
szegényektől. Midőn, a defterdár néhány évi ily némü zsa-
rolását feljelenténk, biráinkat fogságra vettcté s az adósze-
dést tovább is erőszakolá. Erre e szegények nagy része 
elszéledt s mi most a réginél nagyobb adót fizetni képtele-
nek levén, alázatos esedezésünkkel méltóságod szine elé já-
rultunk, hogy ez ügy a magas udvarból kibocsájtandó pa-
rancs által, igazságod idejében, törvényesen intéztessék el. 
Egyébként a kegyelem urunké. 

(1681. April.) 
Szolgái 

a körösi szegények. 
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CCCCXIV. 

Körös császári város tized váltság (bedel a sár) fejé-
ben fizetett adóját egyéb tartozásaival hiány nélkül lerovta : 
összesen = 1250 ezüst tallért —• az 1090 = 1679-diki ki-
vetés szerént. 

Kőrös császári város minden nemű ráeső adót a feltil-
megirt módon lefizetvén — jelen tezkerét kapta, — hogy 
vele senki méltatlanságot ne éreztessen, sőt iránta ezen 
nyugta értelmében viseltessék. 

1092. Dsemaziülevvel 16-án = 1681. Junius 3-án. 
Mehmed 

budai defterdár. 
Kívül: Anno 1681.5 junii. Summáról való czedula Sánta Ba-

lázs uram bíróságában. 

ccccxv. 
F o l y a m o d v á n y . 

A hatalmas udvar portához e csekély szolgának folya-
modványa ennyiből áll, hogy miután Kecskemét és Körös 
városainak lakosai a tartozott adót annak idejében egyen-
ként a kincstárba lefizetni szokták a defterdárok nyers pénz-
vágy rohamból évenként 100 tallért szednek a városok 
mindegyikétől az úgynevezett karácsonyi adófejében *) Mi-
vel ez által a szegény jobbágyokon kajánság történik, ál-

*) E szót I lepiczky r e n d k í v ü l i a d ó-nak fordí t ja . Az ere-
detiben b o z s u k k e s z i m e. Hilietó'en b o z u k-nak olvasá, mi 
r o m l o t t - , r e n d e t l e n-t je lent s ezcrt megközelítőleg — gondo-
lá — r e n d k í v ü l i-nek fordíthatja. ''A b o z s u k , szlávból köl-
csönzött szó azonban — Karácson s igy karácsoni adót vagy kará-
csom a jándékot teszünk helyéoe, mely gyakor t a fordul elö a j e g y -
z ő k ö n y v i k i v á n a t o k b a n . Jellemző, hogy u g y a n e z e n 
f o y a m o d v á n y-iró Melirned 1681 Junius 13-án nyugta tványozza 
a karácsoni a jándékot . Minden arra mutat , hogy e f o l y a m o d -
v á n y ezen n y u g t á v a l közel keltű — vagy talán egy napi 
vagy ugyanazon órai. 
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lapotukon való könyörületből kezökbe m. rendeletet méltóz-
tassék adatni. A parancs egyébiránt a hatalmas udvaré. 

(1681) 
szolgája 
Mchmed. 

CCCCXVI. 

Jelen irat tárgya ez : 
Folyó 1092-dik évi számvetéskor Körös városa lakói 

a kincstár részére járó, karácsom ajándékot (hozunk Jceszime) 
a budai kházioé-nál szokott mód szerint lefizették. Erről 
kapták ezen tezkerét. 

1092. Dsemaziülevvcl 26-án = 1681. Junius. 13-án. 
Mebmed a 
(ncrjeyy) jól ől'ZÖtt Budán. 

CCCCXVII. 

Körös városa 130 ház. 
E sorok szerint fenirt város lakói az 1092 ( — 1681)-

dik évben rájok vetett fejadót (dsizije) befizetvén jelen tez-
kerét kapták. 

Mahmud 
budai jancsár aga. 

Kivül: Anno 1681 die 9 octobris . Császár a d a j á r u l való czédu-
la . Sán ta Balázs u ram b i róságában . 

CCCCXVIII. 

Anno 1681 die 16 octobris hozott kezembe Laczko-
vics uram ő kglme Körös városára nemes vármegyéiül ez 
elmúlt szent György havának 10 napján rendeltetett porta 
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pénzből 46 ft. melyről quietálom ö klmeket. Datum in prae-
sidio Filekiensi Die et anno ut supra. 

Nemes Pest vármegyének szolgabirája. 
Csorgál Ferencz. 

(Eredet ie N.-Körös v. levél tárában) . 

CCCCXIX. 

Adjon Isten minden jókat jámborok. 
Én Dunaföldvári Hacsi Musztafa Isten engedelméből. 

Akarom tinéktek fülöpszállási, izsáki, és kecskeméti városi 
birák és polgárok tudtotokra adni, hogy énnekem egy asz-
szony rabom elszaladott a ki fiamat is elvitte. Nyomzottam 
Fülöpszállásra onnét Izsákra, Izsákról Kecskemétre, bizonyo-
san el is mentem vala Izsákig, de mivel kevesek voltunk, 
vakmerőségre magunkat nem vehettük. Azért ez levelemet 
látván az asszonyt s gyermekemet ha az jövő péntekre elő 
nem állitjátok, minden bizonnyal elhitessétek magatokkal 
birák, hogy török hitemre ez ngos budai vezérhez megyek 
és reátok panaszlok, de az megirt pénteki napra elvárom 
válaszotokat, addig semmit nem cselekszem, azért nyissá-
tok fel szemeteket, ez veszedelmet ne vonjátok kezeitekkel 
magatok fejére. Ti falusi birák, mi válaszom jő nekem hová 
hamarább hiremmé adjátok. Isten veletek. írattam Patain 
die 17 Octobris. 1681. 

P. H. Idem qui supra. 
Kívülről: Fülöpszállási izsáki és kecskeméti b í ráknak adas-

sék igen hamarsággal . 

ccccxx. 
Körös birái! Pentele palánkra 20 karót s 7 szekér 

veszszőt hozzatok. Többet ne. 
1681. Mehmed 

budai defterdár. 
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ccccxxr. 

Anno 1682 Die 5 aug. 

REGESTRUM HOC RENOVATUM TEMPORIBUS PRUD. ET CIRCUM-
SPHC. D. VIRORUM PÜTA G. D. ANDREAE SZÖRÖS. JUD. PRIM. OP" 
PID1 KŐRÖS. D. GEORGII MUSLAI JUD. SECUND. AB MICHAELE 

TERGENYEI JUR. NOT. COMPILATUM. 

Az adópénz in summa facit impercales nro 2579'/.j tall. 

Summa fizetések. 
30 maji . A derék summánkra nazur bék urunk ő nagyságának 

Amliet effendmek fizettünk pro ft. 1250 jó tallérul 1070 t. Garast 
lietével 180 t,. Ajándék pénzre garast he téve l 2001. Fölverésre ga-
rast he téve l nro 200 t. Minden rendbeli udvar i népének (kit is egész-
len nazur bék urunk vet t fel) maga dispensálván pro lubita udvari 
népének garas t hetével 150 t. NB. Mivel nekünk a ga ras 13-ával 
volt számlálva két-két ta l lér számban, val lot tunk kár t r a j t a eddig 
13-ával tall . 56, 1 garas. Aranyra is vont el 1 ortot. Bi tangul is 3 ga-
rast. U g y a n nazur bék urunknak egész esztendei, azaz 12 hónapi 
papucspénzt nolle velle megfizetvén, ga ras t 13-ával. 48 t. Czédulájáér t 
is (aki soha ennekelotte nem volt) maga nazur vont r a j t unk garast 
13-ával 5 tall. 1 gar. Juszop szubasának jó tallérul ad tunk 12 t. Ha t 
hónapi papucs pénzre ad tunk 2 t. Muczi szubasának jó tallérul 12 t. 
Hat hónapi papucs pénz t 2 t. Handán tolmácsnak instant iá jára , te-
kintvén a mostani veszedelmes tábori időt adtunk jó tal lérul 4 tall. 
Kocsisoknak adtunk borra 48 d. Köl tségünk lett 16 '/3 oszpora 1 ga-
ras 4 f t . 82 d. 19 maji. A derék harács nro 486 oszporás levén az egy 
egy ha rács ft. 7, den. 29, harácsunk nro 130 facit 947 ft. 70 dénár-
Tallér számra a ta l lér t pro ft. 2, den. 73 számitván faci t 347 tall. 1 
garas. 9 oc t . A derék császár ada jára , biró uram fönn levén 130 
harácsra , minden harács után 621 oszpora lévén vetve mely teszen 
harács számra egyért f t . 9, den. 317a, summatim tévén 1210 ft. 45 d. 
Adtunk garasul erre (mivel a garast 13-ával számláltuk in ft . 5, den. 
46, és 2 ft. 70 pénznél fe lyebb el nem vévén) adtunk 13-ával 3 garas t 
és 420 t . Ezen kiviil salétrom is volt nro 635 oka mely is t izenkét 
pénzével tött ft. 76, den. 20. Cze'dula vál tságra garast 13-ával ad-
tunk 12 tall . Bitangul is vontak 6 garas t . Költségünk lett 2 forint. 
13 dénár. 
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Ajándék, birság. 
8 maji . Szolnoki es szentmiklósi a g á k n a k ke'sek helyett ad-

tunk 11 ga ras t . 9 maji. Sain aga liarács szedőnek adtunk 1 tall 
Csaila fiának adtunk 1 garas t . 30 maji. Az Ola j bek számára a fahor-
dáse'rt h a g y t u n k csauza kezénél 10 t. 24 junii . Sigmond Márton és 
Urházi P é t e r t ő l küldöttünk csauszlár t i l iá iának garas t 13-ával 12 t . 
Költségre is ad tunk 75 d. 5 jul i i . Nazur t ihá ja és Juszop szubasa raj-
tunk levén ujfalusi Borbély György haláláért , ki potharaszti kú tban 
találtatott fizettünk 50 t. Szubasáknak 5 t . 18 d. T ihá jának garas t 
7-ével nro 3 t. Egy sajtot, egy pár kést. Szubasának garast 13-ával 
2 t. Egy sa j to t , egy pár kést. Öccsének egy sa j t fet kés. Szolgájának 
egy sajt, ké t kés . Deákjának 10 garas 1 timon. Visszaadta a deák 
az egy t imont. Czigány Haracs inak egy s a j t , egy pár kés. Szakács-
nak egy saj t , egy pár kés. Amhet Bulyok basának egy saj t , 
egy kés. Szelim iszpájának egy saj t egy kés . 4 dec. Az szuba^ 
sák raj tunk lévén hasznadárnak adtunk absque dénár. 20, 3 tal-
lért. Egy p á r kést , egy saj tot , Halasi János tó l vet tünk egy aga-
rat neki. Ju szop szubasának adtuuk 3 tallért . Egy pár kést, egy 
sajtot. D e á k j á n a k egy pár kést , egy sajtot. 30 mar t . Bás aga ra j tunk 
lévén vont r a j t u n k 2 t., 8 pár k é s t kilencz saj tot . E g y sajtot csauzra. 
10 apr. Durák aga népe ra j tunk lévén két szekér szénáért adtunk 2 
t. 5 pár kést, 7 saj tot . Török nyergitől adtam 23 d. 13 apr. Ra j tunk 
levén a vezér csauza és has a g a a 900 juhért , Diván csauznak ad-
tunk 8 t. Bás agának 4 t. Kések helyett 5 garas t . P á r kést, két saj-
tot. 4 maji. Fi-uttus Gáspárt és Varga Miklóst felküldvén a Bongor 
buza főzés mia t t adtunk költséget 44 d. Tolmácsnak 1 aranyat . jSB-
Megjött az 1 a r a n y és 29 dénár. 

Vajda ajándéka. 
2, 3, 4, 5, 6. febr. A szubasák és nazur t i há j a ra j tunk lévén, 

Vajda a j á n d é k á r a nazur bék urunk ő nagysága számára fizettünk 
garas t 13-ával 100 t., 12 pint va j é r t 2 garas 5 t. 12 róka bőrért 4 
garas 12 t. 12 sa j to t . 8 pár gyöngyházas kést. 1 farkasbőr t . 4 szál 
daru tollat 2 t. 4 tábla szappant a czéh. Nazur fiának 10 t. Egy pá r 
kés. Egy sajt . Egy róka. Hasznadár jának 10 t., egy pár kés, egy 
saj t , 1 tábla szappan , 2 pint va j . T iha jának 8 t., 1 kés, 1 róka, 1. sajt ? 

1 tábla szappan, 1 pint vaj, k é t szekér fáért 6 garas . Inasoknak 3 
garas 14 t. H a t p á r kés, 4 sajt, 2 róka. Tia tó jának 8 t., 1 pár kés, 1 
sa j t , 1 róka, 1 p in t vaj, 1 táb la szappan, 2 szekér fa ára 6 garas . 
Musztafa szubasának 12 t. Fél esztendei papucs pénz 2 t., 2 pár kés t , 
2 sajtot, 2 rókát , k é t pint vajat . 1 tábla szappant, 2 darutollat . Bitan-
gul is ki járásra von t el kivel nem tar toztunk volna 2 t. Hogy a tábor-
ra szénát horda to t t a szent Gellért hegye alá, ezért is 33 garast — 5 t. 
18 d. Zászlójuk maguknak lévén erre vontak ké t kés t , ké t sajtot. 
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Szubasáknak hoc anno ezek fizettek és miért: 
Város új fa lvi emberért fizetett 50 t. Szubasáknak 5 t. Deák-

n a k 7 garast . Német juhász 14 t. Máté Kováesné *) 23 t. Sinka gu-
lyása Csill 6 t. 19 oct. Nazur t ihá ja és szubasa r a j tunk levén. 1) Jó 
Máté gulyása fizetett 10 t. Szubasának 1 t. Deáknak 2 garas . 2) Sző-
rös Csikósa 7 t. Szubasáknak 5 garas . Deáknak 3 garas . 3) Somodi 
juhásza9 t. Szubasáknak 5 garas . Deáknak 3 garas . 4) Katona Já-
nos 7 t. Deáknak 2 garas. 5) Csatai juhászát Bulyog basa váltotta 
2 tall. G) Kontót elvitték. Anno 1683 4 febr. 1) Beretvás szolgái 
12 t. 2 ) J o s á n é 9 ' / 2 t. 3) Gyömri Geczi szénalopó 51/3 t. 4) P a p Pál 
gulyása 10'/2 t. 5) Sinka Szabó János fizetett 10 '/3 t. 

Széna, fa. 
5 maji. Fab i rá ink Varga István és Sykó Miklós a vezér sz. 

György napi száz szekér f á j á t meghordatván Márton zsidótul vette-
nek fül reá ga ras t 530 in et pro 40 facit ft. 212. 1 tal lér t 13-ával 80 t . 
18 juni. Böczör András széna beadónak adtunk 60 d. Széna bírónak 
is küldöttünk fel 36 d. 24 jun. Széna bírónak küldöt tünk fel 60 d. 
1 juli . Széna bírónak 75 d. 7 jul. Széna ravónak ké r t fel biró uram 
14 garast . 23 jul . Széna bírónak küldtünk 72 d. 5 aug. Széna bírónak 
küldöt tünk 2 garas t . 12 aug. Imre ur számára 10 szekér szénáért 
küldöt tünk 100 garas t facit 15 t . 2'/2 g. Széna bírónak küldöttünk 1 
ga ra s t Kis biró uramat Pestre felkiildvén a széna miat t költött 17 d. 
18 aug. Széna bírónak adtunk 36 d. 16 sept. Csuti Is tván széna vi-
t e tő költött 30 d. 9 oct. Széna bírónak ad tanak 60 d. 23 oct. Széna 
b í rónak 1 garas . 16 nov. Felszögi Varga Mihálynak Budára adtam 
24 d. Fabiró Izsóp Mihálynak adtunk 60 d. 29 nov. Varga István fa-
b i ránknak ad tunk költséget 60 d. Item tized pénzhez 10 d. 2 dec. 
Alszegi Varga J ános t és Sági Miklóst elküldvén a ha ta lmas vezér 
Ibrahim basa f á j á t hordatni és Varga Istvánt P a t a k i vejé t a 90 szekér 
b i tang fát hordatni , Márton Zsidótul vettek fel ezekre a garast in et 
pro den. 40, summa 200 ft., mely körösi modon 13 ga rasáva l facit 76 t. 
Város pénzen is ment ezen fára absque 2 garas. 44 t. Bi tang 20 sze-
k é r szénáért város pénzét fizettek 200 garast , faci t 30 t. 5 garast 
P a p i Mihály fab i ránk nazur f á j a hordására vet t föl Mártontól garast 
in et pro 40 den. fl. 114 20 jan . Vezér juhai számára 20 szekér szénára 
ad tunk 5 t. Köl tségre 60 d. 6 febr. U j nazur széná jára Pes ten Urliá-
zinak adtam 5 t . Költségre adtunk 80 d. U j nazurnak 3 szekér szé-
náér t , kit Urházi elvesztett fizettünk 5 t. 6 den. Széna bírónak vött 
abáé r t s csizmáért 9 gar. 8 martii . Varga Mihály széna bírónak s 
Bakónak Pes ten költsége lett 4 garas. 9 den. 15 marti . Koméri Ist-

*) Ugyanarró l a birság jövedelemben á l l : Mátbé Kováesné latra 
ado t t bika pénz t 5 t. 
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ván és Izsóp Mihály fabiráinknak ad tunk költséget 1 ft. Fára 10 
szekérre vezér számára adtam 40 garas t . Mártontul is vettünk fel 
ga ras pro den. 40, f t . 30 absque 3 ga ras . 12 t. Kövér Is tóknak adtak 
6 szekér szénára vezér juhai számára 6 t. 12 d. Költséget 24 d. Item 
12 d. Ba ta István men t el, a széna vi telre költött 4 garas t . 4 d. 29 
marcz. 12 szekér szénáér t szalmáért Ola j béknek ad tam 6 t. 

Tehenek. 
Summa mellé ve t tünk teheneket : Vezér számára Kis Istóktul 

1 t ehene t 4 '/2 t. Somodi Istvántul 1 tehenet 4'/2 t. Nazur számára 
V a j d a Istvántul 1 t ehene t 4% t. Ba ranya i Nagy András tu l 1 tehenet 
4 ' / , t. 16 oct. T ihá j ának pásztorma helyet t adtunk 4 t. 24 nov. Szék 
bí rá ink adtanak pász tormáknak Budán 10 tehenet . I tem 2 sőrét. 
Magunk vettünk Gál Is tvántul egy t ehene t 4 t. J akusné tu l egyet 3 J/2 

t. Láminé tu l egyet 2 ga ras 3 t. Nótáriustól egyet 4 t. Muslaitól egyet 
41/, t . 16 febr. Varga Geczitől egy tehene t 4'/2 t. 

Juh. 
18 jan. Mike buda i ur ra j tunk levén Csátharasztyátul , hogy 

a város juhai t ott k a p t a adtunk nro 10 t. 2 febr. Medszán iszpájának 
gödöllői juhok árát 11 garas 10 d. 29 febr . Biró uram B u d á r a menvén 
kü ldö t tünk Mártonnak azon pénzre, kit Berkes és Torzsa Albert 
fölvett császár juhai iszt ingájára ft. 30, absque 3 garas . 12 t. 25 
maji. Budára summáláskor haj to t tak 75 juhot s 75 bá rány t . 11 junii. 
Budára nazurnak 11 juhot 11 bárányt . 7 julii. Budára vittek 25 bá-
rányt s 3 juhot. 3 aug. Három bárányt vi t t el a török. 17 aug. 11 Bá-
rányt Budára . 9 oct. Császár adajával biro uram felmenetelére haj-
to t tak 16 juhot 30 bá rány t . 18 oct. Budai szubasa ná lunk lévén met-
szet tek le 5 juhot, pest i szubasának 1 juhot . 

Árpa. 
8 dec. Biró u ram Budára menvén a 4000 kila á rpa miatt ad-

tunk költségre 4 t. J ö t t meg 9 oszpora 2 garas. Sán ta Pá l István és 
Kövér Istók vezér számára való 260 k i la árpáér t fizettek nro 143 t . 
Ha t hónapi interest 30 t . 27 dec. Sán t a P á l Is tvánt és Czirják Pá l t 
Budára küldvén ad tam 40 t. Burjunt i t vál tván az á r p a hordására 
Márton zsidótul kér tek 24 garast. B a t k a Istvánt á rpa venni küldvén 
ad tunk 60 d. Jöt t meg 15 dénár. 27 felr . Medszán i szpá ja is ra j tunk 
levén vezér számára való issaszegi á r p á é r t fizettünk neki absque 54 
d. 40 t. 19 febr. Árpa mérő cseri basa legényének 10 garas t . 6 apr. 
Árpa mérő törököknek küldöttünk Sigmond Márton 10 t. Árpa mérő 
embereink költségére küldöttünk 10 gar . , jöt t meg benne 5 tallér 
2'A garas . 22 apr. Á r p a mérő embereinknek adtunk 5 garast . 23 
apr. Á r p a mérő kécske i embernek ad t am 36 d. 
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Gerendák. 
2 oct. Budán Gerendákér t város pénzét fizettünk 46 garast, 

fac i t 2 garas 2 t. 

Hordó. 
2 oct. Vezér káposztás hordójára Mártontul vött fel Varga 

Mihály 15 garast faci t 2 garas és 2 t. 

Vas, szeg. 
16 febr. Vas lehozására adtunk Varga Mihálynak 1 ft. 64 d. 

I tem 3 gar. 30 rnartii. Taligát fogadtunk szegek alá 5 garas. Vas 
beadónak 72 dénár. 

Mecsetekre. 
12 aug. A pesti mecsetekre a város székéből 200 font fagyut 

küldvén Bende Gergely által költség let t 30 d. 

Vegyes költség. 
20 maji. Zsigmond Mártonnak adtunk Budára 31 '/2 d. 23 maj, 

Bende Gergelynek adtunk Budára 20 d. Muczi szubasátul szomszéd-
nak a kert becsinálásért kér tünk 11 garast . 26 jun. F a r a s Pá lnak ad-
tunk Budára 26 d. Sánta I laszántul kér t föl 3 timont. 1 julii. Sánta 
Balázsnak adtunk Budára 45 d. 7 julii. Biró uram Budá ra menvén 
ad tunk 1 ft. 99 d. 5 aug. Buda Pé ter t Varga Mihályt Budá ra küldvén 
adtunk költségre 72 d. 29 aug. Sánta P á l Is tvánnak Pes t re adtunk 
60 d. 18 aug. Biró uram Budán levén költsége 58'/2 d. Budára Szőke 
János és P a p Ferencz postáinknak adtunk 24 d. 16 sept. Bende 
Gergely és Czira Jánosnak Pesten 36 d. Jö t t meg 21 dénár. 17 oct. 
Varga Mihályt és P a p Pál t Pes t re küldvén adtunk 1 gar. 23 oct. 
V a r g a Jancsinak Budára adtam 12 d. 26 oct. Varga Mihálynak Bu-
d á r a adtam 24 d. 7 nov. Pesti kemencze csinálásra küldöt tünk 10 
g. Költség pos tának 24 d. 20nov. SomodiVarga I s tvánnak darutollakra 
ad tam 5 t. 29 nov. Fa rkas Pá l pos tának adtunk 18 d. 3 dec. Jó Má-
t h é és Berkes Gergely postának Budára 63 d. 16 dec. Budára ad-
tunk emberünknek 20 d. Tej re 6 d. I tem r iskására 3 garas. 4 jan. 
Kál lai Györgynek adtunk Öcsödre 60 d. 19 febr. Pes ten levén kis 
biró urammal köl tség 84 d. Borra költöt t 4 garas . 8 martii. Kara i 
Ferencz postának ad tunk Pesten 30 d. 20 martii. Kulcsár Mihálynak 
ad t ak Pesten 21 d. 29 martii. Budára Birák uraméknak költségök 
l e t t 2 l / j gar. 3 t. I tem oszpora ft. 1, 5,/2 d. 

Puszták bére. 
14 maj. La jos i puszta fele bérire küldöt tünk a szolnoki vaj-

TÜRÜK M. K. EVIL. I— 'l. 7 



9 8 SZILÁDY ÁROjS ÉS SZILÁGYI SÁNDOR. 

dának Varga Mihály és Dús Is tvántul 62 l/s t. E g y ürüt, egy tábla 
szappant , egy pár kést . Czéduláért 1 ft. Inasinak. 1 ft. Szubasának 
egy pár kést. Köl tség lett 75 d. Kalácsot is ve t tünk 36 d. 30 maj. 
Pótharasz t i és Besnyei puszták béré t jó pénzül Márton zsidóiul fel-
vévén ezért garas t adtunk 13-ával 50 t. Jó pénz fölire garas t 13-ával 
5 t. Pótharaszt i és besnyei puszták czédula bére 5 garas. 5 nov. 
Lajos i puszta fele béré t jó tallérul küldöt tük be Kállai tól Szolnokba 
62 '/a t. Egy ürüt, egy tábla szappant , egy pár kést . Czéduláért 1 ft. 
Inasának 1 ft. Szubasának 1 ft., egy pár kést. Köl tségre adtunk 24 
d. 16 febr. Mike Budától cseri b a s á n a k puszta bé r t fizettünk 10 t. 
Pásztormányér t 3 tall . 3 garas. Kara i puszta bér re Csömbörcsinek 
garas t pro den. 40, f t . 100, 38 t. T izenöt pint va jé r t 6 t . Vatyai pusz-
ta bérire N. aga f iának garast hetével 1 garas t . 13 t. 29 marti. Bes-
nyei czédulátul és pótharaszti tól Budán birák uraimék adtanak 5 
garas t . Mely czédula Muczi szubasánál maradt . 

Tábori költség. 
9 maji. Bocskorér t adtunk zászló alá 5 garas t . 16 juni. Varga 

Mihályt éléssel küldvén a táborra adtunk 60 d. 26 jun . Pest i gyalog 
bú jó töröknek adtunk kocsikért 6 garas t . 27 jun. K a r a Hasszánnak 
ad tunk 2 t., egy zsákot . Száraz Musztafának 1 t., egy pár kést, egy 
zsákot, 2 sing gyolcsból zsacskót. 13 juli . Tábori 45 szekér hajtó Kara 
Hasszánnak adtunk 33 gar. = 5 1.18 d. Egy irhát vet tünk 24 d. Ugyan 
szekér ha j tó oda ba sának adtunk 10 gar . 23 julii. Kál la inak adtunk 
pesti táborra 36 d. 27 julii. Alföldi t ábor ra töröknek hogy raj tunk 
elment adtunk 6 tall, és 3 garast. Basa számára Gödöllőn vett Papp 
Is tván árpát 10 ft. J uho t 4 ft. 50 d. 3 aug. Biró uram Eger alá lévén 
a t ábor ra Handán tolmácsnak adott 2 t. Költsége le t t 72 d. 14 sept. 
Boros Mihályt a vezér táborára küldvén kaimakám levelével, Tö-
köli k ivánsága miat t adtunk 1 ft. 2 d. 26 sept. Sigmond Mártonnak 
t ábo r r a adtunk köl tséget 24 d. Pos tának adtunk 54 d. 30 sept. Her-
szegi és Szilisztini b a s á k raj tunk lévén a ké t árpamérőnek adtunk 
12 garas t . Ta tá roknak 10 garas. I tem á rpa mérőknek 6 garas . Almát 
vet tünk 6 d. Ta t á roknak megint 2 garas . 25 oct. Szekér haj tani 
Újvá rban pro 18 szekér kijővén : Juszop szubasának adtunk nro 13 
ga ras t . Deák jának 3 garast . 28 oct. Pes t i két zászló ra j tunk lévén 
T a t á r agának ad tam 2 t., egy pár kést , 2 sajtot. Seregének 5 pár 
kést, 5 sajtot. Durák agának 2 t., egy pár kést, egy sa j to t . Seregé-
nek 1 kés, 5 sajt, és 3 garas. 2 dec. Bás agának adtunk 2 t., egy róka 
bőrt , 10 pár kést, egy sajtot. Vörös Mihályiul egy ködmön Kara 
Hasszánnak 2 ' / , t. 60 d. 18jan . Csongrádiak hozván a vezér csauzát 
adtunk a csauznak csizma pénzt 6 garas . 4 jan. Egri Bat t ik Szuli-
mány ra j tunk lévén adtunk 10 gar. 4 p á r kést, 4 saj tot , 1 tábla szap-
pant , 3 sing abát. 29 j an . Budai vezér csauza ra j tunk lévén, kit Gye-
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vire vittek vont raj tunk egy rókáér t 6 garast. Hét pár kést, 3 sa j to t . 
23 api*. Szubasák ra j tunk lévén szekér haj tani ad tunk jancsár szuba-
sának 2 t. Kések helyett 3 garas t . Sajtot 4-et 5. I tem kések helyet t 2 
garast. Bika f iának Tot Musztafának csináltattunk két ködmönt 3'/» 
t. Szénát a rétről Isaszegre vittek el a tábor alá 10 bogját. 2 a u g . 
Szolnokból Eger alá szinistriai basa élése alá ment szekerek, szá-
ma 10. 3 aug. Szolnokba bosniai basa élés alá ment szekerek száma 
20 kiket Budára vittek. 16 sept. Lisztet küldvén u jabban a tábor ra 
ment alpári szekér. 10 oct. Ment el ujabban Léva alá 12 szekér. 

Magyar rendre való költség. 

Derék árenda. 

2 apr. 1683. Nagyszombatban Gróf Kéri J ános váczi püspök 
urunk ő nagyságának küldöt tük meg az árendát Erdős Jánostól 108 
aranyat. A skár lá t szőnyeg helyet t adtunk 3 a ranya t 1 t. Költségre 
adtunk pol turául 8 ft. In teresre s uti költségre Komáromban fizet-
tünk 32 gar. 10 d., facit absque den. 8, 5 tall. 

Tur. Fülek. 
23 maji . Túrra Siketnének adtunk 30 d. Füleki postának 45 

d. 2 juni. Fülekre adtunk Buda Péter től 6 sajtot, 2 pár csizmát k inek 
az egyike ha ju l Katona Györgyre. Item 2 ha la t j 2 tábla szappant és 
2 ft. Pos tának adtunk 30 d. 12 juni. A portának nro 18 lévén, limitál-
tuk most nro 11 számra. Ennek költségére Buda Pé t e r uram Laczko-
vicstól vett föl 13 ft. 80 d. 21 jun. Czirják P á l t Fülekre küldvén 
Kohári uram ő nagysága h iva ta l já ra adtunk köl tséget 1 ft. 18 jun . 
Farkas János Füleki postának ad tunk 18 d. I tem 18 d. Deák Is tván 
postának Túr r a 45 d. füleki pos tának Gál Andrásnak adtunk 30 d. 
Füleki postának 15 d. 27 sept. Puskás Józsefnek Túr ra adtunk 12 d-
Máté postának 30 den. 4 apr . 1683. Nemzetes Darvas János és n. 
Gyürki Is tván szolgabirák ura inknak Szivos János házánál fizettünk 
11 portánk lévén a 8, nyolcz forintos impositióra polturául, (kit Csor-
gál idejében valónak mondottak lenni) : 88 f t . I tem nemzetes Dar-
vas János P e s t vármegyei szolgabíró idejére való 6-hat fortos imposi-
tiora fizettünk 66 ft. 

Puszták bére. 
Vatyai puszta bérre Urházi Istvántól küldöt tünk Eszterház 

Zsigmondnak pro ft . 8, garasul 41. 6 d. 12 jun. Buda Péter uram, 
besnyői pusz ta bérre Laczkovics Istvántól vett föl 8 t. Item egy csiz-
mát kit Bertot i Istvánnak fizetett 1 t. 30 oct. Monaki Is tvánnak 

7 * 
/ . y ' 
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Vatyátul küldöttünk 3 t. 36 d. 22 apr. Kara i és Lajosi puszta bérre 
Szivos J á n o s uram által fizettünk Győrött Eszterházi Dánielnek 50 t. 
Czédulátul 10 garas. 

Vegyes költség. 

23 maji . Rabnak ad tunk 38 d. 12 jun . Buda Péter uram nem-
zetes Bélteki Pál viczeispán uramnak igért egy csikót. 20 jun. Ónod-
ban ad tunk költségre Sáfár Jánosnak 1 ft . 50 d. 10 aug. Raboknak 
adtunk 36 d. 15 feb. Szabó P á l és Horgas Mihály postánknak adtunk 
Miskolczra 96 d. Rab Orosz Péternek ad tunk 36 cl. Rab Kis Miklós-
nak ad tunk társával 36 d. 9 apr. Csonka Gergelynek Gyulára adtunk 
költséget 36 d. Gácsban Berkes Gergelynek adtunk 1 ft. 68 d. Ko-
csisnak adtam 72 d. Gyömbért székfüvet 15 d. Süveget is vet tünk a 
t izedeseknek 4 ft. Kapcsot zsinórt vettem 12 d. Orcsin Mihálynak 
vettünk egy csikót 7 t. 

Tábori költség. 

Kurucz Nagy Is tván lováért tavalyi birák uramék fizetvén 
18 tal lér t , most adtunk hozzá 5 t. 18 d. 30 oct. Szabó Pá l t Tököli 
urunkhoz küldvén Gyürki Pál , adtunk 1 ft. 9 apr. Kerekinétül vet-
tünk egy patyolatot K a r s á r a 2 t. 22 apr. Kassára küldvén Varga 
Mihályt és Kovács Istókot Tököli urunk ő nagyságához, ad tunk 
9 ft. J ö t t meg Kassárul 5 ga ra s 24 d. 

Városházi költségek. 

Templom épületire ad tunk 12 d. Koldusnak 9 d. 17 maji. 
Pünkösd nap ján adtunk deákoknak 1 ft. Gyermekeknek 20 d. Men-
dikánsoknak 12 d. Szegényeknek 17% d. P a p István pos tánknak 
Irsaszegre adtunk 24 d. Rabasszonynak ad tam 12 d. Deákoknak 3 d. 
Raboknak 36 d. Szegényeknek kis biró uram adot t 9 d. Supplicans 
debreczeni deákoknak ad tunk 72 d. Eri János tu l egy átalagot feje-
delem számára 1 ft. 30 d. 25 dec. Karácson nap ján deákoknak ad-
tunk 1 f t . Gyermekeknek 12 d. Mendikánsoknak 20 d. Supplicans 
deákoknak 72 d., más deákoknak 27 d. Koldusoknak 6 d. Egy sze-
gény mendicansnak adtunk 36 d. Tisza mellé j á rván kis biró u r a m a 
város j u h a miatt költött 5 ft . 57 d. Templom épületire adtunk 36 d. 
Szolgáknak beretválkozásra 12 d. 18 apr. Húsvét napján adtunk 
deákoknak 60 d. Mendikánsoknak 20 d. Gyermekeknek 6 d. 20 apr . 
Balogh Mihálynak Ráczkevibe adtunk 12 d. Egy szegény supplicans 
deáknak adtunk 72 d. Supplikans deáknak adtunk 36 d. 4 maji. A 
deákoknak adtunk biró té te lkor 98 d. Mendikansoknak 36 d. 
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Birság, jövedelem. 

Máté Kovácsné latra adott bikapénzt 5 t. 15 sept. Pap Pál 
vezér táborára való el nein menetelére adott bí rságot nro 7 garas t 1 

V.as Mihály is ezen dologra adott 5 f t . gar, 4. Boros Ferencz is tábor-
ra nem menésért 3 garast . 18 j an . Szeleiek Csanki leányátul ad tak 
bikapénzt nro 7 garas t . Kecskemétiek bikapénzt ad tak 4 gar. Kecs-
kemétiek még is bikapénzt adtak 6 gar. Ezenkivül erdő, mező tilal-
masért , alkorcsmaságért , salétrom nem vonásért stb. szedett bír-
ságok. 

CCCCXXII. 

Szerencsés urunk. — méltóságod épen maradjon! 
Kőrös városi szegény szolgáid folyamodványa itt kö-

vetkezik. Mi szántó földeinktől, a császári defterben megha-
tározott tized-váltság (bedel asr) fejében kivetett törvényes 
adót ezelőtt megfizettük: a defterdárok azonban ezzel meg 
nem elégedvén, —• kánun és defter ellenére erőszakoskodnak 
s többet vesznek. Miután a szegény ráják elszéledését okozó, 
ser' és defterellenes háborgató követeléseket tilalmazó leg-
magasabb kegyelmes parancs kiadatott: a kezünk közt levő 
jeles fetva alapján az iránt esedezünk kegyességednek, 
méltóztassék egyenesen a defterdár efendihez intézett pa-
rancsban meghagyni, hogy pénzünk a tallér folyó értékében 
vétessék be tőlünk. Mire nézve a parancs szerencsés urunk-
tól függ-

1G82 maji. 30. 
Körös városbeli 

szolgái. 

CCCCXXIII. 

Fetva. 
Ha bizonyos város által birt miri föld tizedváltsága 

bedel asr) a szultáni defterben pénzzel számitva (akcse) 
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van bejegyezve s az illetők ez összeget tallérban fizetik: a 
tallér az országbeli általános érték szerint vétetik-e el vagy 
levonással? 

Határozat: Ha a császári defterben pénz van beírva, pénz 
vétetik. Ha a pénz tallérban fizettetik, a tal-
lér folyó értékben számítandó. 

1682 maj. 30. 
a megvetett Abmed 

(bocsáttassék meg neki). 

CCCCXXIV. 

E sorok tartalma a következő. 
Körős császári város az alolirt évben rájuk eső sz. 

György napi adókat (keszime) biány nélkül lefizetvén; — 
bogy őket azokért többé senki se háborgassa, részünkről ím 
ezen — szükségesetén előmutatandó pecsétes tezkere adatott 
kezökbe. 

1093. Dsemáziülevvel 27-én = 1682. Junius 3-án. 
Ahmed efendi 
budai defterdár. 

Kivül: Anno 1682. clie 2 juny. Summárul 1800 tal lérrul minden 
udvari szolgáké ebben . . . . befoglalva és Nazur bék urunkké. Item 
Nazur bék urunknak deig való papucs pénzt 48 tallért , 13-má-
val. Szőrös András uram biróságában való czédula. 

CCCCXXV. 

Kegyelmeteknek is velünk együtt már valaha adjon a 
menybeli nagy ur a sok nyomorúságok között valami pihe-
nést. 

Kegyelmetek levelét vettük, melyben a tatárok vissza-
fordulások felől tudakozódik tőlünk, ugyanazon kegyelme-
tek postásátul választ adtunk volna az levélre, de nem vá-
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rakozott hanem hiriink nélkül elvonulván haza ment. Sem-
mi bizonyost a táborok vissza fordulások felől . . . . hallot-
tunk, mikor lészen. Ugy vagyon az újvári basával 
törökök közül némelyek bizonyosan beszéllették 
napját megmondani nem tudták 

(töredezett semmi értelmet nem nyújtó feltorok). 
Datum Kecskemét die 20 
P. S. A tatárok feljövetelét nem akarván 

és sokféle kártételeket, két emberséges embert küldtünk 
mindjárt fel Budára mind feljövetelek felől való tudakazó-
dásra az hatalmas urakhoz, mind pedig a kártételről való 
panaszolásért kegyelmetek ez iránt mit fog elkövetni egyez-
zen ebbe velünk, avagy elmulatja ezen Barkó urunk által 
adja értésünkre. 

Külezim : Kőrös városának becsületes bíráinak és eskütteinek 
bizodalmas szomszéd urainknak ő klmeknek adassék. 

(1682) 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCCXXVI. 

die 15 Juny praese 
Isten szerencséssen éltesse kegyelmeteket! 
Kecskeméti, körösi, czeglédi, jászberényi és gyöngyösi 

birák uraimék keglmeteket szükségesképpen kelletik requi-
ralnom. Mostanában érközvén ide be a végházban m. Gene-
ralis uramtul ő nagától, adván ő naga bizonyos parancsola-
tokat elömben, mivel ez mostani fönforgó állapotokban való 
hireink sokféleképpen változnak. Ehez képest kglmetek-
nek intimalom és m. Generalis úr ő naga kegyelmes paran-
csolattjábul igen erőssen is parancsolom, hogy nevezett bi-
rák uraimék keglmetek minden halogatás nélkül választván 
két-két böcstilletes tanácsbeli személyeket és sietve küldgye 
ide az végházban elömben . . . adhassam értésére 
kglmeknek az parancsolatokat . . . . lévén ő felsége dolga, 
nem valamely piivatus személyé. Azért sikettségre ne vegye 
kglmetek, ha mi bizonyos hirei vannak pediglen, azokrul 
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engemet ugy informallyon, hogy — az lévén illő; — én is 
bizonyost, referálhassak. Ez iránt is ő fölségéhez való kgl-
metek hűsége világos . . , • ki. Ezzel Isten keglmtekkel. 
Maradván kgltk jó akarója. 

Onod die 11 Juny. A. 1682. 
Onadi vicekapitány 

Semsei András. 
(Egykorú másolat N.-Körös v. levél tárában) . 

CCCCXXVII. * 

Mi az hatalmas, fényes és győzhetetlen török császár-
nak tisztviselői közül egyik, az tengeren innen levő minden 
váraiban főfizető mestere Nazur bekije Hadsi Amhat effendi, 
az ti uratok, — Isten engedelméböl! 

Ti kecskeméti, körösi, czeglédi, birák és esktittek, 
vannak olljan emberek, az kik mások tisztiben ártyák 
magokat, az minémő tisztviselőknek mongyák magokat, 
nem tisztviselők penig. Bal aga annak előtte Tihájám 
volt, ha még tületek . . . . né a Tihája ajándékját, semmit 
se adgyatok neki, mert most nem Tihája, húzna vonna 
titeket az mit el hatna, erőssen parancsolom, Tihája 
ajándékját nekie ne adgyátok. Egy icze bor, egy ezipó elég 
neki, többet semmit se adgyatok, kihányó jószágtok ha 
vagyon ti tudgyátok, de én azt parancsolom, semmit se 
adgyatok mert . . . Tihája. DatumBuda 4 aug. A. 1682. 

Szubasa is nincs vele. 
(Egykorú másolat N.-Körös v. levél tárában.) 
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CCCCXXVIII. 

Mi az hatalmas és méltóságos budai vezlr Ibrahim 
pasának minden dolgainak főgondviselője kajmekámja, fé-
nyes Buda várának mostan helytartója . . . . képe Dervis 
bék, — Isten engedelméböl! 

Ti kecskeméti, körösi, czeglédi birák esküitek. ha-
gyom és fejetökre parancsolom, miként ezen úri czimeres le-
velemet veszitek, egy órát s napot ne mulassatok, hanem az 
basa fáját, szénáját, tyúkjait, mivel tartoztok, hova hamaréb 
meghozzatok, és az mint az elébbeni levelemben parancsol-
tam, minden biró tized magával bejüjön. Hogy ha be nem 
jünek az birák ez jiivendőségemre fogadom, hogy vasár-
napra Ötszáz lovast az Gyömli agával rajtatok küldök, 
még az feleségteket; gyermeketeket is be hozatom, máskép-
pen ne cselekedgyetek (hanem Birák minden városbul az 
prédikátorok is bejöjenek veletek): Hirt akkor hoztok 
Birák, mikor az magyarság onnan alol föl megyen, akkor 
adgyatok hirt, mikor alá megyen, ne pirongassanak minket 
is miattatok, hanem mindgyárt szénát, fái birák hordassá-
tok. — Ez levelet birák ha el olvassátok, magatokkal vissza 
hozzátok az szénát hordas-
sátok. Datum Buda 14 aug. Ao. 1682. 

Idem qui supra. 
(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCCXXIX. 

Padisahi berat értelmében általunk timárul birt Nike 
Buda nevü puszta legeltetését Muslai Gyögy és Szőrös And-
rás nevü körösi lakosok az egész várossal egyetértve 700 
darab szarvasmarhájuk — s 1000 darabból álló juhnyájok 
számára folyó évi Ramazán (ekkor September) hótól sz. 
György napig 10 ezüst tallérért s egy pásztormáért — ki-
bérelték. Erről adtuk nekik ezen tezkerét. Igy megegyezé-
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sünkkel történvén szám szerint megirt jószágaik ott jára-
tása, őket ebben senki se gátolja. 

1093. Ramazán = 1682 sept. 3—oct. 2. 
Musztafa 

a fenirt Nike Buda 
szpabija. 

Kivül: Anno 1682 die 12 septembris. Mike Budai cze'dula 2 
fa lka marhára, 1 falka jura. 

ccccxxx. 
Én Pesten lakozó Kara Haszán 

Ti körösi, kecskeméti birák esküttek 
látván az miben lehettem jóval 
voltam hozzátok tud mint jó akaró-
mat, hogy az mely Tihája Bék levele hozzátok szerint 
mindgyárást az szekereket az mely reátok irtak, vagy 
vissza szöktek és jüttek azok job ökröket fogjatok? 
ez reánk jüvő csütörtökön, hajnalban ben legyenek Pesten 

dolog ez mostan, rossz állapot vagyon Budán, 
az szemeteket felnissátok, kárt ne valljatok tánn i s . . 

levén kétszáz lovasokkal oda az két városra nem me-
gyek, mert költségte . . . szánom, tekintem az előbbi jó 
akaratotokat. Ezért számomra csináltassatok jámborok edgy 
ködmö . . . . gyar embernek valót s egy pár kesztyűt; — 
ha élek többet szolgálok. Isten megtartván él et ez után 
is jóval igyekezem lenni, az miben lehet, meg kéméllek ben-
neteket. Ezel Isten veletek. 

írattam Alsó Nemedin Anno 1682 die mensis 8-bris 7. 
Éjjel. 

Idem qui supra. 
Külső cziin : b i ráknak esküi teknek igen igen hamarság-

ga l adassék. 
(Eredetie N.-Körös v. levéltárából.) 
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CCCCXXXI 

Kőrös városa 130 ház: 
Körös városa l(093)-diki fejadóját (dsizije) megfizette 

g arról e tezkerét kapta. 
Musztafa 

budai 
janesár aga 

Kivül: Die 9 octobris A. 1682. Császár adaja czédula 
Szőrös András. 

CCCCXXXII. 

Jelen tezkere igy hangzik : 
Kőrös városa folyó 1093-dik évben a kincstárt illető 

fáért eleget tett. E felől kapta jelen szükség esetében elő-
mutatandó tezkerét. Dömötör napi fa! 

1093 = 1682. 
Ahmed 

bég. 
Kivül: Anno 1682. Vezér sz. Dömötör napi fá iá ru l száz sze-

kérriil czédula. 

CCCCXXXIII. 

Köszönet istentül minden lelki testi áldást, 
békeséget kivánunk kgkre mind fejenkint. 

Nemzetes és böcsülletes kecskeméti, körösi, czeglédi 
birák és esktitt tanács uraimék, hallváfi és tudván kgtk az 
mostani rajtunk levő sok nyomorúságinkat, mivel hogy az 
hatalmas császárnak hadának némely része felekezeti alá 
takarodván rajtunk és nállunk háltanak és azon éczczaka 4 
lovaik elvesztenek, nem tudjuk micsoda rendbeli tolvaj em-
berek téritették el, az mely lovakért (ha elő nem állathattyuk) 
bennünket karóban való megszáradással fenyegetnek. Ez 
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leveliink által azért kegyelmetektől is tudakozódnánk és 
értekeznénk, kérjük azért kgteket hogy ha valami sorsot 
vagy hirt hallana kgtek felőle . . . . oktul vagy katonáktul 
vagy akármi rendbeli emberektül, előtte viselvén kgtek az 
keresztyéni és atyafiúi szeretetet,-adgyon hirt felölök. Sőt 
még vármegyéstül is ne szánnya ktek keresni, ki menni ha 
nyomába igazodhatnék, kgteknek mi is szogálunk. 

Actum Kun sz. Miklós die 9. 9-bris Anno 1682. 
Kegteknek szolgál. 

Kiskunság paraszthadnagya 
Mihályfi János. 

(Egykkrú másolat N.-Kőrös v. levél tárában.) 

CCCCXXXIV. 

Sok jókkal áldja Isten kegyelmeteket. 
Az kegyelmetek levelét olvastam szintén akkor a mi-

kor az nemes vármegye gyűlése vala. Igen jól cselekedte, 
hogy engedelmeskedik ezen qaurtélynak megfüzetésében, a 
kivel is ne késsék mert jó lélekkel irom, oly feltött czél va-
gyon, mindenestől elrabolják klmeteket, mindenben prédát 
hányjanak, városokat falvakat felégessenek. Azt jól meg-
gondolhatja klmetek az városok szoktak veszedelemben len-
ni. Istenért is kérem késedelem nélkül küldje meg az én 
kezemben ide Gácsban, mert minden dolog erre az gácsi 
német tisztre bizattattanak, rövid nap meghallja, miket fog 
elkövetni. Én immár több főrendekkel rabságot is viseltem 
kegyelmetek kimentsége miatt. Éjjel nappal abban fáradoz-
zon mentél hamarabb küldje, bizony szánom, az városnak 
utolsó pusztulása ne legyen, mert meg vagyon parancsolva 
az végbeli tiszteknek, kötözve mindenünnen hozzák az birá-
kot. Azonban az ott levő hadnagyoknak parancsolja meg, 
mentül több madarat s vadat szerezzenek, mivel az uraknak 
is kedveskednünk kell. Biró iuram kglmed küldjen egy pap-
lant számomra, mi leszen az ára megadom Ezek után Isten 
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oltalmába ajánlom keglmeteket. Datum Gács die 1 i janua-
rii. 1683. 

Kegyelmeteknek jó akaró viczeispánja 
Ráday Gáspár. 

Külczim: Kőrös városának főbirájának Bere tvás Istvánnak és 
mind az tanácsbelieknek jó akaróimnak ő kegyelmeteknek adassék. 

Cito. 
(N.-Körös városa levéltárából.^ 

ccccxxxv. 
Budához tartozó Pótharastya s Besnyő nevii puszták-

tól fizettek a körösiek 1091-dik évi Szefer 15 — 1092 sze-
ferig = 1680 — Martins 1 7 - 1681. Februar. 20-ig. 50 ezüst 
tallért. 

Jelen irat foglalatja pedig ez: 
Körös városa lakói Pótharasztya s Besnyő nevü csá-

szári pusztákat folyó 1094-dik évi Szefer hó 15—1683 Feb-
ruar 13-tól számitandó egy egész évre kibérelték. Hogy 
őket ezek használatában senki se háborgassa — a kincstár 
részéről jelen tiltó tezkerét kapták. 

1094. Rebbjülakhir 9-én = 1683 April. 7-én. 
Mehmed 

budai defterdár. 
Kivül: Anno 1683 die 9 Apr. Pótliaraszti és besnyei czédula 

uj Nazurtul pro 50 tall. = 2 1 arany. Uj birák fejében. 

CCCCXXXVL 

Én Pest várában lakó Juszop aga, pesti budai fíí olaj 
bék, nemeseknek parancsolója, ország . . . . birája! 

Ti czeglédi, körösi, kecskeméti birák, esküttek, tük 
császár dolgával csak tréfáltok, hány levelem . . . . hozzátok, 
hogy szekereket kiildgyetök császár árpája alá, mos-
tann is az én sátoromnál az liszt Győr alat, csak az földön 
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fekszik; fel nyissátok szemetöket, császár dolgával ne tré-
fálljatok, mindgyárt jó erős szekereket kiildgyetök, az árpát 
fel rakjátok, az lisztnek is szekereket küldgyetök, ki Bécs 
alá megyön, Isten úgy segéllyön, ha el halgattyátok oda lesz 
fejetök, egész ország szekerei meginduljanak, én ha (nem 
m)egyek csausz megyön reátok ak az csauszi 
meg nem éritök, magatok is ebiil jártok, ne mondgyátok meg 
nem parancsoltam, azért mindgyárt jöjjenek az szekerek, ha 
fejetök kell. Datum in Pest 26 July. 1683. 

Idem qui supra. 
(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levél tárában) . 

CCCCXXXVII. 

Eléggé irogaték keglmetekre mind az personalis in-
surrectio, s mind peniglen az porta pénz v ugyan-
csak az nagy vakmerőségnek vetötte magát, am köszöunye 
magoknak az miben fognak curralni, csak jádzó társainak 
tartotta eddig az nemes vármegye tiszteit. De megmutattyák, 
hogy parancsolunk keglineteknek. Im ide érkeztünk Sám-
bokra viczeispán urammal ő kglmével edgyütt az méltóságos 
magyarországi fejedelem és az hatalmas nagy vezér uram ő 
ngok parancsolattyokból mellénk rendeltetött katonákkal és 
török csa(u)zokkal. Parancsolom azért száz tallér birság 
alatt, ki-ki ugy nyissa fel az szemét hogy még városokba 
megyök az porta pénzt, mely felől innen ennek előtte levelem-
ben irtam, megkészítse . . . . gyütt az 12 forint nyargalóval, 
mellyet is bizony semmiképpen el nem engedők ; az nemes 
vármegye determinatioja szerint nemes urainknak penig 
minden jószágok confiscatiója alatt parancsolom, ki-ki sze-
mélye szerint úgy késziillyön az insurrectiohoz, hogy mihelt 
feléjök érközöm, mindgyárást velem edgyütt indulhassanak 

mat is oda vivén mit tartson, —- és az ha-
talmas nagy vezér paranesolattya megfogontatni. Ezt pedig 
mind az szófogadatlanságnak köszönheti keglmetek. Azon-



KŐRÖS VÁROSA. I l l 

ban . . . . készülettel várja kglmetek viczeispán uramat, 
hogy valamiképpen gyalázatot ne vallyon kegltek. 

Datum Sámbok 28 July 1683. 
birátok 

D^arvas) János. 
(Egykorú má-olat N.-Kőrös v. levéltárában). 

CCCCXXXVIII. 

minden várainak 
. . . . Buda várának Ezen 
czimeres pecsétes parancsoló levelemet látván kecskeméti, 
körösi, czeglédi, jászberényi, gyöngyösi, debreczeni birák! azt 
adom tudtotokra, hogy az várasoto az mely kereske-
dő emberek találkoznak az várostokban, azt meg ne 
ztassanak, mind sót, bőrt, búzát Buda várába bizvást hozza-
nak, . . . . ellenezzétek, másüvá ne vigyék, Budán el kél. Az 
út ha Isten adgya. . . nyilik, és azon kiviil az ha szolnoki .. . 
nem talállya által ereszteni az Tiszán, az sót, bőrt, búzát, 
ezt a levelet mutassátok Ő . . . . nek, hogy igazak le-
hessetek belüle. Anno 16(83) die 29 7-bris. 

(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCCXXXIX. 

Kőrös városa 130 ház. 
Felülirt város lakói 1094 ( = 1683) dik évi fejadóju-

kat (dsizije) megfizetvén ezen tezkerét kapták. 
Mehmed 

budai jancsár aga. 
Kirnt: Anno 1Ü83 die 22 nov. császár adajárul való czédula. 
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CCCCXL. 

Isten áldja meg benneteket. 
Akarám klmeteknek ez levelem által sietséggel érté-

sére adnom, hogy az méltóságos fejedelem Lotharingiae ber-
ezeg, az ki az egész római birodalom lévő kegyelmes koro 
nás király urunk ő felsége hadainak feje és parancsolója, 
az kglmetek Kőrös nevő városát, nekem és tebb katona vi-
tézlő rendnek téli qaurtilül adta és engedte. Melyet méltó-
ságos magyarországi palatínusunk urunk ő nga confirmalt. 
Kegyelmetek azért, mindjárást minden késedelem nélkül 
maga városából böcsliletes három embert az kikel végezhes-
sünk, ktígyen. 

Egyébaránt ha kegyelmetek elmulatja és parancsola-
tomnak nem enged, nagy kárát fogja klmetek látni. Mind-
járást az kegyelmetek válaszát elvárom. Datum Levae 29 
novembris. 1683. 

Lévai főkapitány Jaklin Miklós. 
Külczím: Ezen levelem adassék böcsülettel körösi b i ráknak ö 

kegyelmeknek mind váro'stöl hamarsággal . 
Cito 
Citissime. 
Acceptae die 7 decembris A. 1683. 

(N.-Kó'rös v. levéltárából.) 

CCCCXLI. 

Én Pest várában lakó Juszop 
csolója, ország birája 

Ocsa, Némedi, Üllő, Újfalu, M , Szele, Tápio szent 
Márton, Czegléd várasa, Körös városa, Kecskeméth v. szent 
Király, szent Lörincz, Böd, Jenő. Ti várasi és falusi bi-
rák, esküttek vas a fejetek ennyi parancsolatunkat csak el-
halgattyátok, leveleinket semminek tartyátok, császár pa-
rancsolattyának fejet nem hajtotok? hun az császár árpája, 
holnapja hogy megparancsoltuk hogy behozzátok látván 
újonnan ez úri pecsétes levelemet, erőssen parancsolom, az 
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három-három kila árpát, egy-egy kila lisztet, mindgyárt jó 
erős szekerekre rakjátok, zsákokban Bécs alá vigyétök. A 
hol porral golyobissal megindulunk el ne maradgyatok,.. . 
nap alat it legyetök, mert ha ez jiivő péntekre idején it nem 
lesztök császár árpájával, Isten ugy segéllycn jaj leszen sok 
biráknak. Azért éjjel nappal jüjjetök az árpával erőssen 
parancsolom. Datum in Pest ma keddön 1683. 

Minden adó után három kila árpa, egy kila liszt volt 
fel vetvén tudgyátok az szerint hozzatok. 

(Egykorú másolat N.-Körös v. levél tárában.) 

CCCCXLIL 

Mi az budai vezérnek minden dol-
gaiban levő fti Tihája ugy mint Ibrahim Tihája. 

Ez levelem látván tik kecskeméti, körösi birák hagyom 
és parancsolom erőssen, se órát se napot ne várjátok, hanem 
szolnoki béknek kecskemétiek 15 szekeret, körösiek 10 
szekeret kiildgyetök, el ne mulassátok, mert ott Dézmám 
vagyon, azt kell be hoznotok . . . . fejetök tisztességtök kell 
el ne mulassátok, mert nagy büntetéssel megbüntetlek ben-
netöket; az 25 székéi nek egy hija se legyön. Az fát is szé-
nát is és vágót az mivel tartoztok miért nem hozzátok ? hi-
szem ezzel tartoztok. 

(1683). 
(Egykorú másolat N.-Körös v. levéltárában.) 

CCCCXLIIL 

Én az hatalmas budai vezérnek minden fü dolgaiban 
gondviselője, Tihája, Ibrahim Tihája. 

Ez levelem látván várasi ós falusi birák, esküttek ha-
gyom és parancsolom erőssen, ha fejetök . . . tisztességtök 
kell, Budára palánknak való karót, hasitott, heg . . . . hosz-

TÖRÜK M. K. EML, 1—2. 8 
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szú vastag legyön. Némedi 8 karót, Üllő 10 karó, Monor 10 
karó, Czegléd 20 karó, váras Kőrös 100 karó, váras Kecs-
kemét 150 karó. Tik megnevezött városi és falusi birák az 
palánknak való karó ha egy hétre Pestön nem leszön . . . . s 
negyed magával karóba vonatom, minden szál karóra fél-fél 
tallért adok. Az birák az karóval jüjjenek be, az cseri pas-
sával jüjjenek elő, az pén . . . . ugy adgyuk Budai 
cseri passát Bal agát kere 

Buda 168(3). 
(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levéltárában.) 

CCCCXL1V. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császárnak vég 
Eger várá zlő Jancsárok diványos seregé-
nek nagos vitéz zászlós személyébül levő, — mostan isten 
engedelmébtil ad városa tartományának földes ura 
vitézlő Mankocs csorbacsia. Az kecskeméti, körösi, jászbe-
rényi, gyöngyösi és ott körül lévő áros, kalmár, kereskedő, 
tőzsér emberséges embereknek ő keglmeknek ajánlom jö-
vendőbeli jó akaratomat és mindenekben szolgálatomat. Mi-
vel tudtára lévén mindeneknek, hogy isten engedelmébül 
majd el közelget az itt reánk következendő országos vásá-
runk ideje, tudniillik az sz. György napja, azért ki-ki köz-
zületek, vagy veletek edgyütt bizvást rejá jüjjön. Senkit 
senki adósságájért, sem bünéjért meg nem háborgatunk, és 
másoknak is meg háborgatni nem engedünk uri hitünkre, 
emberségünkre fogadgyuk, hanem szép békivel bocsátunk 
mindeneket, — az harminczadbul is mint az előtt volt el en-
gedünk sokat. — Török áros is elég jün most istennek le-
gyen hála, nincsen sohunnan semmi gonosz hirünk kitül 
félnénk. 

(1683) marti. 30.) 
(Egykorú másolat jSÍ.-Kőrös v. levél tárában.) 
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ceccxLV. 

Isten ebben az aj esztendőben minden kívánt jókkal 
megáldja kegyelmeteket. 

Adom tudtára klmeteknek; hogy volna klmetekkel 
beszélgetésein, minek előtte klmes urunk ö felsége tábori 
megindulnának, kötelezem is magamat kglmetek embersé-
gére nézve, hogy mely tanácsot klmteknek nyújtok megkö-
szöni, kárára sem leszen klmeteknek e jövő maholnap előt-
tünk levő háború csak ne késsék klmetek. 

Azon alkalmatossággal a szokott árendát hozza kgl-
metek , s az szőnyegért is az egynehány aranyat. Leg-
fölyebb, ha nem elébb, húsvétra legyen klmetek Szombatban, 
azt tudtára adván a több körül belől helyeknek kik áren-
dákkal tartoznak. Czeglédiek tavaly Tökölinek adák. Nyer-
jék benne, mert most fogadok katonákat itt Léván, kik eljár-
janak a dologban, magoknak tulajdonítsák. Éltesse Isten 
szerenesésen sokáig klmeteket. Léván 21 jan. 1684. 

P. H. Húsvétra ugyan, ha nem elébb, ott Szombaton 
legyen klmetek, másként lehetetlen ez idén az árendátul 
el ne essék, klmetek meg nem bánja ha siet hozzám. 

Kegyelmetek jóakarója. 
Gróff Kéry János 

váczi püspök. 
(Egykorú másolat N.-Kó'rös v. levéltárában.) 

ecccxLvi. 
Adjon Isten sok jókat minyájunknak. 
Az méltóságos Generálisok ő ngok parancsolstjából, 

parancsolom falusi és városi birák, kik levelem hátán neve-
zett vagytok, éjjel nappal jüttest jöjjetek elömben minden 
késedelem nélkül; mivel kglmes urunk koronás királyunk ő 
felsége hűséges szolgálatja s kiváltképen való dolga végött 
leszen veletök beszédem azt elvégezem és annak rendi sze-
rint titokban előtökbe adván, békével visszaboesátlak. Ezen 
parancsolatom penig rendrül rendre hordozni el ne mulassá-

7* 
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tok, s levelem hátára írassék mely faluban és városban ol-
vastatik el, és annak utánna vissza hozzátok parancsoláso-
mat, ki-ki köziiletök ha kárt nem akar vallani, parancsola-
tomban különbet se cselekeszik. Datum in praesidio Szecsé-
nyiensi die 25januarii A. 1684. 

Comes a Sommerfeld Esfal. 
Vienhaim Commendant. 

Szécsényi viczekapitány: Horváth. Disznosi Ferencz. 
(Egykórú másolat, az előbbivel egy íven. N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCCXLVII. 

Kőrös városa 130 ház. 
Felülirt város lakói a házaik után kivetett pénzt (nie-

szarif akcse) befizetvén ; e tezkerét kapták. 
1095 = 1684. 

Sáhin aga. 
Kiviil: Anno 1684 die 23 jan . 130 oszporás harácsrul. 

CCCCXLVIII. 

Ajánlom szolgálatomat klmeteknek, Istentől sok jókat 
kivánván. 

Az ő felsége német hadai számára rendeltetett quár-
télypénz végett tudom egy néhány rendbeli parancsolatját 
vette klmetek szolgabíró Darvas János uramnak, tudom azt 
is világosan megírta klmeteknek mennyi pénz esik klme-
tektül s hány hónapra való. Minthogy peniglen Darvas Já-
nos szolgabíró uram az nemes vármegye dolgában bizonyos 
útra ment, engemet substituált ő klme helyett az nemes vár-
megye. Kérem azért klmetek et s intem is, ha maga felesége 
s gyermeki megmaradását szereti s lakóhelyinek pusztulását 
nem kívánja, az mely veszedelem bizonynyal irom valóban 
közelget, éjjel nappal siessen a klmetektül proveniálandó 
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pénznek felszolgáltatásával. Imilyen amolyan gondolatoknak 
s helytelen mentségeknek békét hagyjon, mert bizony meg-
csalatkozik klmetek. Ezt klmeteknek jó lelkem ösméreti sze-
rént írhatom. Bizony megromol felette igen klmetek ha ké-
sedelmeskedik az dologgal. Viczeispán uramat Beszterczére 
felhivatta generalis uram ő nga ugyan ezen dolog végett, de 
félő meg ne árestálják ö kimét is mint más viczeispán urai-
mékat. Iterato kérem klmeteket Istenért is admaturálja az 
dolgot, nemes uraimék is az tizenhatos taxát megküldjék. 
Isten éltesse klmeteket. Datum in arce Gács die 24. febr. 
1684. 

Kegyelmeteknek szeretettel szolgál 
Barssy János nemes 

Pest vármegyének substitutus szolgabirája. 
P. S. Szintén be akartam pecsételnem levelemet, érke-

zett viczeizpán uram levele, ö kimét erős árestomban tartják, 
ezt klmeteknek köszönheti. Parancsolja keményen, írjak 
klmeteknek, valameddig egynehány ezer forintot le nem 
teszen el nem eresztik. Klmetek Istenért siessen az dologgal. 

Külczim : Kőrös városának mostani bíráinak, I.D. I.D. eskütt ta-
nácsának cs az egész várasi kösségnek igen hamarságga l adassék. 

Cito citissime. 
(N.-Kőrös városa levéltárából.) 

CCCCXLIX. 

Anno 1684. Die 28 Mensis Martii. 
Kőrös városa Czira János által küldött gácsi commen-

dans Duglas ur ő nagysága kezébe, jó pénzül, 40 polturát 
számlálván egy forintba, az maga quantumába ezer hatszáz 
hatvannégy forintokat, id est fl. rhen 1664, melynek olvasá-
sában magam is jelen voltam. Datum Gács, anno die ut 
supra. Darvas János nemes Pest Pilis Solt 

vármegyék egyik szolgabirája. P. H, 
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CCCCL. 

Kőrös császári város lakói az 1093 (=1682J-dik évben 
megfizették rendes adójukat, mely teszen a hiteles defter 
szerint 158,302 pénzt (akcse). 

Jelen irat tárgya ez : Kőrös császári város lakói a had-
sereg szükségeit fedező sz. György napi adójukat — mely 
hiteles defter szerint 158,302 pénzre megy, — hiány nélkül 
befizették s nekik a kincstár részéről a felől jelen nyugta 
adatott. E szerint egy pénz vagy fillér sem maradván fenn, 
továbbra minden zaklatástól megkiméltessenek. 

Dsemázitilakhir 26-án = Junius 10-én (1684). 
Ibrahim 

a budai khazine 
defterdárja. 

Kivül: Anno 1684. die 13 Junii. Summárul való czédula Urházi 
uram biróságában. 

CCCCLI. 

Kőrösnek városának birái és más előkelő (billtí báslu) 
jobbágyok! Értésül adatik, hogy a fenirt városnak lakosai 
a budai divánhoz jönni-menni szokott seregbelieknek elég-
séges élelmet szoktak adni, de ezek meg nem elégedvén vele 
törvény (seri-serif) ellenesen elszedik holmijokat, s őket ak-
ként bántják. Meggátlásukra rendeletet kértek s az elkül-
detett. Érkeztekor illő, hogy az ilyet meggátoljátok az el-
lenszegülőt pedig nyomban követvén — hogy büntetését elve-
gye Budára hozzátok. — Ti pedig lovasok és gyalogok ! ha 
csak fillérnyi zsarolásról hallunk valamit, az igy kézre ke-
rültek minden kegyelem nélkül másnak példaadásául, meg 
fognak büntettetni. 

Kelt 1095. Dzsemázitilakhir 26 = 1684 Junius 10 én. 
Buda. 

Felül: Kara Muhammed — akkori budai basa peeséte. 
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CCCCLII. 

Jelen sorok tartalma ez : 
A körösi jobbágyok kérték, bogy mivel számunkra ár-

pát hoznak, őket útfélen senki ne háborgassa. Részünkről 
tehát ez irat kezökbe adatott, hogy a számunkra árpát 
hozó jobbágyokat az úton senki háborgatni ne merje s őket 
elbocsássa. 

1095. Dzsemáziiilakhir 28 = 1684. Junius 12-én. 
Omer 

budai jancsár aga 
Kivül : Anno 1684. die 13 Juniy. 

Kara Mehmet basa budai V bur jun t iá ja az á rpa 
hordás . . . 

CCCCLIII. 

Én P 
ranesolója országoknak birája. 

Némedi, Ócsa, Üllő, Újfalu, Monor, Szele, Tapio Sz. 
Márton, Czegléd, Körös, Kecskemét, Sz. Király, Sz. Lörincz, 
Böld, Jenő. Ti falusi, v. birák látván újonnan ezen uri pecsé-
tes levelemet, császár szénáját, fáját, szenet, 

volt B . . . leveliben olvastanak, mindgyárt 
küldgyétek, Isten úgy segéllyen sok bíró m e g s i r a t t . . . . 
szemetek . . . nyissátok, fejetek féltsétek. Datum Budae 15 
Juny 1684. Idem qui supra. 

(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levéltárában.) 

CCCCLIV. 

Némedi 13 szekér szénát, Ócsa 6 szekér széna, Üllő 
egy szekér maradék széna, Monor .. szekér széna, Kőrös 40 
szekér széna, Kecskemét 60 szekér széna. Ti várasi falusi 
birák, a hol ez a sz . . . . Osillagb vezér számára való, hány-
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szor parancsoltuk . . . . behozzátok, csak elhallgattátok, ma 
holnap Csillagh vezér itt lészen minden bizonnyal, széna 
nine... Látván ezen úri pecsétes levelem, erőssen 
. . . . újonnan mindgyárt behozzátok hamis hitetlen disz-
nók, mert ha be nem hozzátok, Isten úgy segéllyen Csillagh 
vezérnek magam teszek panaszt, sok bíró megsirattya. Csá-
szár táborával mit tréfáltok ? szemetek nyissátok, egy órát 
ne várjatok, se t . . . levelet erössen parancsolóm. Datum Bu-
dáé 17 Juny 1684. Idem qui supra. 

(Egykorú másolat N .-Kőrös v. levél tárában.) 

CCCCLV. 

Némedi, Ocsa, Üllő, Újfalu, Monor, Szele, Tapio Sz. 
Márton, Czegléd v. Körös v. Kecskemét v. Sz. Király, Sz. 
Lőrincz, Böld, Jenö. Ti falusi, várasi birák esktittek, mit 
vártok, hogy Csillagh vezér szénáját, fáját be nem hozzátok, 
a hol elé . . . zett Csillagh vezér, Isten úgy segéllyen karó-
ban szárad . . . Biró miatta, eluntam a sok levelet küldeni 

ok az heti soros szekerek is mindgyárt jüjenek, egy 
órát ne múlassanak, szemeteket nyissátok, órát napot ne vár-
játok, ha fejetek kell. Császár tábora nem tréfa, fejetekre 
parancsolom, pesti Cseri basának, Olaj béknek ad-
gyatok. Datum Budac 18 Juny . . . . . 

Idem qui supra. 
(1684.) 

(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levél tárában.) 

CCCCLYI. 

Szolgálok klmeteknek. 
inditsa kegyelmeteket az sok nyomoruságo . . . 

országunkban. Ez elmúlt keddön ér Bányárul Gács 
várában viczeispán etek atyafiait nagy nehezen 
tudánk az enni, de addig el nem ereszti a com-
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mendant ambol az aranyak kezében nem jutnak 
azt állatván erezei nemességnek fizetésekre, mi-
vel az generálisok ták. Az nagy Istenért klmetek 
okosan cseleköd fizetésbe ne ejtse magát, ha keziben 
veheti azon pénzt sem . . . . ne adja, meg az generálisnak is; 
mert ha csak mi nem quietáljuk kglmeteket, mint az asztal 
olyan quietantiát adnak is mások, semmi haszna, az pénzen 
kapnak, oda vesz ; ha penig klmetek az pénzt kezéhez ve-
heti legyen klmetek kezénél, mig én Budához érközöm, Isten 
velem levén, ez jövö héten okvetetlen jelen leszök, onnét 
irok klmeteknek. Az felséges herczegtül parancsolatot kell 
venni az beszterczei commendantra, hogy az pénz kezünknél 
van, bocsássa alá az klmetek rab attyafiait, az melyet Isten 
engedelmébül véghez vihettünk, csak klmetek okosan csele-
ködjék, az pénzt maga kezébitl ki ne adja senkinek is, im 
az quietantiákat coneludálva aláküldöttem, addig kezébe 
nem kell adni az esztergomi commendantnak az quietantiá-
kat, mig az pénzt kézbe nem adja, lator ez világ, netalán az 
quietántiákat elszaggatná és igy klmetek pénze periclitáltat-
nék, hol szamár hol hol B ; hol keresné, mikor érne vé-
get ? Nem ártana klmeteknek palatínus urunkkal is íratni 
(minthogy főispánunk ő nga) az esztergomi commendántnak 
azon pénz felől, hogy azon pénz elsőben vármegye tiszteinek 
kezökben megyen, az ö kezökből aztán az hova kívántatik, 
mivel minekünk számadásunkban áll; Isten alá vivén, miró-
lunk se feletközzék el klmetek é l . . . dolgából meg is kedves-
ködjék, Isten éltötvén megszolgáljuk klmeteknek. Adja Isten 
jó egészségben láthassam klmeteket. Gács 28 Julii 1684. 

Jóakaró szolgabirája klmeteknek 
Darvas *) 

(N.-KŐrös v. levéltárából.) 

*) A h a t sornyi utóírás annyira meg van rongálva, hogy telje-
sen érthetetlenne' lett. 
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CCCCLVIL 

Pro seremissimo duce Lotringio a civitate Courassy 
(Körös) ego infra scriptus attestor accepisse a Petro Buda 
quindeeim eurros hordii (hordei) mensuras sexeentas die 
verő decimo nono Augusti 1684. 

Senerissimi (sic) Lotharingiae 
Curator Pabuli et Hordii. 

P. H, Jakob Densler. 

CCCCLVIII. 

Nem kétlem nem volna tudtára keglmeteknek 
talmas kirá . . . . ő felsége parancsolatty . . . az insurrectio 
végött, mellyet már alkalmas idején edgyütt pala-
tínus urunk parancsolattyával kglkk megküldöttem, melly-
ben ö felsége jóllehet az personalis insurrectiot parancsollya, 
de az tidöre nézve Palatínus urunk kivánnya azt, 
hogy . . . . tek személye szerint . . . gállyon valameddig az 
alkalmatosság nem hozza magával, hanem ki ki minden hóra 
négy-négy forintokat adgyon, azmelly. .katonákat fogadha-
tunk négy holnapra valót; mivel ö felsége, úgy füispán palatí-
nus urunk ő nagok is azt parancsollyák az nemes vármegyék-
nek az kik az posoni consession magok követtyek által compa-
reáltanak insurgállyanak. Kegyelmeteket azért intem s ed-
czersmind tisztem szerint parancsolom is, ki ki úgy készítse 
ezen pénzt, hogy az midőn másik parancsolatomat láttya, 
az hova kívántatik . . zza. Azonban főispán palatínus urunk 
ő naga azt is megparancsolta, keknek congregatiot publical-
lyunk Pestre, melly leszön pro 4 mensis 7-bris megirt Pest 
városában, kegltek azért ki ki személye szerint az megirt 
napra és helyre sub poena decretali compareállyon; egyéb-
aránt ki elmúlattya az megírt napon és helyön nem compa-
reál, —viceispán uram ő kglme országunk törvénye szerint az 
decretalis poenat ineg fogja venni keglteken. Főispán pala-
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tinus urunk az gyűlésen jelen fog lenni. Ezek után éltesse 
Isten keglmeteket jő egésségben. 

Datum ex castris caesareis ad Budám positis die 22 
Aug. 1684. 

Keglmeteknek jóakaró szolgabirája 
mig él Darvas János. 

Kecskeméti, körösi, czeglédi, . . . . 
alsó némedi, ócsai, mon . . . . 

(Egykorú másolat N -Körös v. levéltárában.) 

CCCCLIX. 

Szolgálok keglmeteknek. 
Isten kegltek sok kárvallá . . . reménsigen kivül térics-

cse meg. Ráczkevit ma negyed napja már miulta ál t . . kül-
döttem keg közzé valami jedzéssel. Keglmeteket szeretettel 
kérem, tisztem szerint parancsolom is az napra az megirt 
éle Pesten legyen, vigyázván vármegyéjire és ma-
goknak böcsületire, — ez iránt. Nemes uraimék közzül sen-
ki el ne maradgyon sub poena decretali. Buda Péter uram 
az . . messég lajstromát ugy kecskeméti uraimék is elhozzák 
az quartél pénzt is az szerint és az taxaval is az kik tartoz-
nak megküldgyék. Azonban rab atyjafiain is ne búsullyon 
semmit is. Istenemtül Buda alól való visszamenetelemet nem 
kivánom, ha szivesen nem fáradó. . . dolgokban, ha addig 
megnyugszom mig . . . nem szabaditom; az 1 . . . . készszen 
van csak . . . . mbe jüjön, minapi hir nélkül elszökött két 
embert Czupassa megérdemlik. Éltesse 
Isten keglket jó egésség 

Datum 0 Budae 28 August. A. 1684. 
kegkk jóakaró szolgabirája 

Darvas János. 
(Egykorú másolat N.-Kőrös v. Levél tárában,) 
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CCCCLX. 
Én Ráday Gáspár nemes Pest Pilis és Solt uniált vár-

megyék ordinárius viczeispánja adom tudtára a kiknek illik : 
liogy az nemes vármegye bizonyos szükségére, az nemes 
vármegye végzésébül vettem fel Kőrös városának lakositól 
száztíz frtot idest 11. 110. Mely summa pénzt, (szolgabi-
ráim kiszedvén az mostani impositiót) tartozom megirt Kő-
rös városának refundálnom, hol penig ki nem szedhetnék 
hirtelen, az mostani impositiot, tehát jövendő reájok felve-
tendő impositiókban amaz summából penitus defalcaltassék. 
Mely levelemet kezem irásom pecsétemmel megerő-
sítvén. Datum in Castris 0 Buda positis die 26 septembris 
1684. Idem qui supra Caspár Rádai 

P. H. Vice Comes Cottuum Pest Pilis Solt unitorum. 
(N.-Kőrös v. levéltárából). 

CCCCLXI. 
Kőrös városa: 
Ezen város lakói urunk — és az izlami seregek részire 

némi gabonát szállítanak — azért hogy hántásuk ne legyen, 
jelen tezkerét adtuk nekik. 

(1095) Sevvál hóban = September. 
Hadsi Ibrahim. 

Kivül: Anno 1684. die 29 Septembris. Egri ba sa t ihaja levele 
a 200 oroszlánosrul. 

CCCCLXII. 

Mike Budáról : 
Ezen sorok szerint a körösiek által tőlünk haszonbérbe 

vett (Mike Buda nevü) pusztánkon 200 juh tartására nekik 
engedély adatik. 

(kétszáz) darab jura engedély adatik. Musztafa 
szpáhi. 

Kivül: Anno 1684. Mike Budáiul 
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CCCCLXIII. 

Körösi, kecskeméti birák esküttek nem tudgyuk oka 
ennehány nap semmi hirrel nem tudositatok, holott győzhetet-
len császárunk várához tartozzatok híradással mint eddig is. 
Azért ezen levelünk látván mindenekrül nekünk bizonyos 
hirt adgyatok. Isten éltessen bennünket itt az szomszédság-
ban . . . iböl kívánunk, igyekezünk kedveskedni. 

Mi Szolnok várában győzhetetlen császárunk várának 
gondviselői hely . . . . tói. 

Musztafa Olaj bék, Emig Abdi csorbacsia 
fü lovas gyalog aga szolgálunk. 

(1684.) 
(Egykorú másolat N.-Körös v. levéltárában.) 

CCCCLXIV. 

Én az szolnaki Olaj bék Isten engedelméböl. 
Ti körösi, kecskeméti birák egész tanács, parancso-

latom ez: hogy az hatalmas Egri . . . . embere érkezék hoz-
zánk ő naga parancsolattyából; — igy levén mostanság az 
dolog, az mely emberetek Budáról érkezett, az micsoda hirt 
hozott, mit hallott igaz . . . virrattig bizonyos okos emberek-
től azon hirt be küldgyétök, mint eddig. Urunk ő naga kíván-
sága, de ugy parancsolom, hogy bizonyos igaz hirt kiild-
gyetök, hogy ennekutánna orczátokra ne térjön. Mely dol" 
got fejetekre parancsolom egri pasa urunk ő naga parancso-
lattya szerint, sikettségre ne vegyétök, mivel karóban szárad-
tok. Bírák és esküttek ugyanazon emberetek jüjjön, az kik 
ott Budán voltanak mostanság. (1684). 

(Egykorú másolat N.-Kó'rös v. levél tárában.) 
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CCCCLXV. 

Nektek, kik Körös városa birái vagytok, adjuk tudto-
tokra, hogy értésünkre esett hogy a várostokon keresz-
tül jövő menők (lovuknak) szénát szalmát s maguk részére 
szükséges élelmi szereket ingyen követelnek az elnyomott 
rájáktói. Ennél fogva, jelen irott parancsunkat bocsátjuk ki 
s küldjük el, hogy odajutván bár kinek is a jövő menő ide-
genek közül, ha szénát, szalmát vagy bár mi élelmi szereket 
kérne, e magas fermánra támaszkodva pénzért adjatok, de 
ingyen se szénát, se szalmát, se más enni valót többé sen-
kinek. Ki e parancsnak ellenszegülve méltatlankodik felje-
lentsétek, hogy büntetését megkapja. E parancs szerint 
cselekedjetek. 

Kelt 1096 Szefer 13-án == 1685- Januar 19-én. 
Ibrahim 

(a pecséten). 
Kiviil: Anno 1685. Budai vezér Szerdár Sej tány Ibrahim Basa 

urunk ő nga a t t a Burjimti, hogy császár dolgán kivül já ró szállóknak 
semmit pénz nélkül ne adgyunk. Ha ki hata lmaskodik kötözve vi" 
gyük Budára etc. Urházy Péter biróságában die 20 J a n u . 

CCCCXLVI. 

Kőrös lakosai közül Bende Panna bünt követvén el a 
kincstár (miri) részéről a btin megvizsgáltatott. 

1096 Szefer = 1685 Januar. 
Iszmail 
efendi. 

Kivül: Anno 1685. Bende Panna czédulája . 

CCCCLXVII. 

Kecskeméti, gyöngyösi, jászberényi, körösi, czeglédi, 
és töb kis kunsági birák és esküttek ! 
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Adatván ezen alkalmatosság- . . . hogy bizonyos dol-
gaik végöt jővén ide Posonban az kecskemétiek, adván in-
téstekre : Juthat eszetökben kecskeméthi, jászberényi és kö-
rösi lakosok, hogy midőn a . . . . télen it valátok nálam Po-
sonban, betegös, nyavalyás (ágyamban ?) feküvén megmond-
tam vala, hogy az keresztyén hadak alá mennek, és mi mó-
don lehet mind házatok népét mind egyéb javaitokat káro-
tok eltávoztatásával eltakarítani. — Azért most is irom: 
hogy bizony jobban megromlotok, ha szót nem fogadtok, vá-
laszszatok minden helységtül emberséges emberöket, kik fel 
jüjjenek az Lothringiai herczeghez, Palatínushoz, és más 
nagy méltóságos urakhoz, meg maradástok idején forgolód-
gyatok, mert semmi majd tavalyi, az mennyi had oda volt, 
ahozképest, a ki most ez jelen való esztendőben oda fog alá 
menni, se az Tisza Duna közt se leszön maradástok ha ta-
nácsomat nem követitek. Ezt akarám keresztyéni indulatom-
ból és kötelességétül viseltetvén értéstökre adnom. 

Poson 3 Februar 1685. 
Jó akarótok lévén a Jászok fükapitánya. 
Acceptae die 11 Febr. A. 1685. 

Eszterházi Sigmond. 
(Eredetie N.-Kőiös v. levéltárában). 

CC COL XVIII. 

Ajánlom szolgálatomat kegyelmeteknek. 
. . . Generális Petróczi István úram ő naga parancso-

Iattyából kelletik keglteknek írnom, mivel ő naga írja 
hogy tudósítsam s edczersmind parancsollyam keglmetek-
nek, az ő naga számára való Taxa pénz Kőrös, Kecs-
keméth vagy azon pénzeket ő naga számára . . . . . 
. . . . hozassam kezemhez. Annakokáért körösi, kecske-
méthi Birák uraimék! vévén keglmetek ezen levelemet, azon 
ő naga számára való adó pénzt mindgyárást siettséggel 
mennél hamaréb bizonyos embertül kiildgye kezemhez. 
Egyébaránt ha kegyelmetek elmulattya . . . . hét alat kezem-
höz nem küldi az ő naga pénzét, nyargalót küldök reátok; 
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mi ha követi kegyelmeteket magának tulaj donittsa 
levelemet körösi biró úram mindgyárástküldgyed Kecskemétlr 
re, kegyelmetek tarcsa fezekhez magát. Azonban körösi biró 
úram az gyermök lovat keglmetek számomra felküldgye. Ezu-
tán éltesse Isten keglmeteket. 

Datum Onad 6 Februar 1685. 
Onadi ftikapitány 

Szűcs János. 
(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levél tárában.) 

CCCCLXIX. 

Sacratissimae ^Caesareae Regiaeque Majestatis Came-
rarius, Generalis Vigiliarum Praefectus unius Inclyti Regi-
minis cataphractarum actualis colonellus et per Hungáriám 
supremus commendans, Antonius comes a Caraffa. A mi ke-
gyelmes urunk ö felsége igaz kiveinek kiváltképen peniglen 
Pest Pilis és Solt uniált vármegyei lakosoknak tudtokra le-
gyen : Sok számú hadai ő felségének rendeltetvén nemes 
Magyarországban, a kiknek serény vigyázások által ez bol-
dogtalan és háborúkkal telyes Jhaza külömb külömb ellen-
sége ellen megoltalmaztassék, magával hozza az igazság, 
hogy ugyanazon hadaknak ugyanazon országbul, kiért ha-
dakozik, legyen tápláltatások : minthogy azért több nemes 
vármegyékkel együtt Pest Pilis Solt vármegyéknek is azon 
terhet kell viselni, jóllehet igen nagy vigyázásunk és respe-
ctusunk volt azon Pest vármegyére, a ki tavaly esztendőben 
Buda megszállásának alkalmatosságával a sok nemzetbeli 
táborozó hadak miatt nagy pusztulásra jutott, azért is köny-
nyebb terhet, mint az elmúlt esztendőben rájok vetettünk, 
hogy annyival inkább serényebben és mentül hamarébb reá-
jok felvetendő fizetést beszolgáltathassák. Azért ezen leve-
lünkkel tinektek Pest Pilis Solt uniált vármegyei lakosok-
nak parancsoljuk életetekre, fejetekre értvén azon felvetést 
éjjel nappal liozton hozzátok fel, mert hacsak három hétre 
vagy legfelyebb egy hónap alatt a legtávolabb lakosok fel 
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nem hoztok is, azonnal az egész német, horvát, magyar ő 
felsége hadait s vitézit magunk mellé vévén, rajtatok me-
gyünk tűzzel vassal, lakóhelyeiteket megemésztetjük elpusz-
titatjuk, s magatokkal is, ugy mint nyilvánvaló és ura kirá-
lya hüségétíil is elszakadt ellenséggel bánatunk. Kinek senki 
nem egyéb, hanem önnön magatok okai lesztek. Mi Isten 
előtt protestálunk, mely veszedelmet óránként várhattok 
magatokra, ha ezen parancsolatunknak nem engedelmes-
kedtek. Secus non facturi. Datum in inclyto Generalatu 
Novisolii Die Vigesima Secunda mensis Februarii Anno 
Domini 1685. 

P. H. Antonius Carafa. 
Kívülről: Ezen generalis ur 6 nagysága patens levelét pariál-

j á k és mindenfelé küldjék 
Darvas János . 

(Egyko rú másolat N.-Kőrös v. levéltárából.) 

CCCCLXX. 

A tatár szultántól. 

Ezen szultáni tezkerénket előmutató Köprös váro-
sának tatár sereg részéről bántása ne történjék. Ez iránt 
küldetett tezkerénk Köprösre, melynek érkeztekor a tatárok 
kö zzül senki se merjen oda szállni s őket bántani. így ért-
sétek. 

(Hely s kelet nélkül) (A pecséten) 
Iszmet Ghiráj. 

Kivül: Anno 1685. die 3 Marty. Ta tá r szul tány czédulája 600 
oroszlánosrul. 

\ ' ' 

CCCCLXXI 

Alázatos és mindenkori kész szolgálatunkat ajánlván. 
Istenttil uraságodnak minden jókat egéssiges hosszú életet, 

TŐRÖK M. K. EML. 1—2. 9 
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és békessiges jó napokat kívánunk kedves háza népivel 
egyben. 

Nemzetes viczeispán urunk! uraságodat mint bizodal-
mas urunkat akaránk requirálnunk, és egyszersmind declá-
rálnunk, már két esztendeje elmúlván, micsoda casus esett 
Gyömrö nevü faluban (mely nemes Pest vármegyében va-
gyon). Valami lakadalom solennitasnak alkalmatosságával, 
ugyan városunkban lakos nemes Farkas István hozván ma-
gának a becsületes gyömrei praedieátor urnák lejányát fele-
ségül ; a holotti városunkbeli mellette levő ifjak avagy hős 
társaságok (a mint szoktuk híni) lövöldözvén, egy prae-
gnans asszonyt által lőttenek, ugyanazon sebben meg is hal-
ván, mely asszonyi állatnak kilövése miatt esett halála. (Ex 
attestationibus inclusis uraságod meg értheti). Ily hosszas 
Üdő alatt a nagy scandaluin sok keresztyén lelkek botrán-
kozására k. eclesiánkban lévén, sok izben admonealtuk ne-
mes Urházi Péter urunkat, Urházi Mihály atyját s atyafiait, 
hogy kiváltképpen vigyáznának az Isten dicsőségire és az 
ifjú lelki javára, jó uton modon purgálnák az ifjat, (mivel 
arra vagyon a szó), és keresztyén ecclesiánkbul is e nagy 
scandalum tolláltatnék. De ő kglmek félvén a külső kártul 
(mivel a mellettek levő városunk lakosi is nem kicsiny 
kárba estenek,) fióknak lelki javára igen keveset vigyáztanak. 
Mely nagy seandalumot a keresztyén ecclesia nem akarván 
patialni, az eclesia competens föbirájának, tiszteletes senior 
urunknak et reliquis segnificalta, ő kglmek bizonyos napot 
terminálván, Urházi Mihály is citáltatott, hogy azon napon 
compareálván, purgálná avagy justificálná magát, de ezen 
citatiomrais(ki tanácsábul lett?) csak elvette magát, nem eoin-
pariálván. A holotta böcsületes és t. eonfiuált személyek 
egyébb dologra nem mehetvén az includált attestatiokat 
tisztek szerint peragálták. Es annakutánna juxta attestatio-
nes attestantium bűnösnek ismervén az ifjat lenni, (nem annyi-
ban, hogy absolute valaki ország törvénye ellen gyilkosnak 
nyilván pronuntiálta volna) hanem, hogy e nagy scandalum 
tolláltatnék és magát az ifjú jó uton modon purgálná, ecele-
siánknak közönséges deliberatiojábul az sz. gyülekezetbül ki-
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rekesztetett, hogy tovább is mások botránkozására abban 
ne heverne. De ugyan tovább is csak a külső kártul félvén 
ecclesiánk törvényinek annuálni nem akarnak, fenyegetvén 
azzal, hogy uraságod competens birájuk lévén fognák fe-
löle requirálni, (kit nem is ellenztink) ismervén uraságodat oly 
Istent félő keresztyén magistratusnak lenni, hogy a sz. eccle-
sia régi megrögzött rendtartásit s törvényeit jól tudván, nem 
is fogja bondogatni s violálni, sőt inkább elő is telyes tehet-
ségével mozditja. így lévén azért a dolog és nem különben 
(ha szintén uraságodhoz folyamodik is) hogy efféle értetlen 
és magok szabad akaratyán szóló elmék meg zaboláztassa-
nak, Uraságod bocsássa egész válaszszal, vagy ezen pos-
tánk által admonealni uraságod ne neheztelje, hogy eccle-
siánk törvényei ellen ne pántolodjanak se ők se mások, ha 
nagyobb kárban nem akarnak incurrálni, vigyázzanak fő-
képen az Isten dicsösigére és fiuknak lelki javára. Decaetero 
uraságod kegyes relatioját elvárván Istennek ajánljuk ura-
ságodat és az uraságodéit. Actum Kőrös die 19 Martii. Anno 
1685. 

Uraságodnak jó szivvel szolgál. 
A körösi keresztyén eclesia. 

Ciim: Nemze te s vitézlő R á d a i Gáspár u r u n k n a k nemes P e s t 
Pi l is és Solt un iá l t vá rmegyéknek Ordinarius v icze i spányának bizo-
da lmas jó u r u n k n a k ő u r a ságának adassék becsület te l . 

(N.-Kőrös v. levél tárából) . 

CCCCLXXII. 

Szolgálok keglmetkk. 
Isten sok jókkal álgya meg keglteket. Az kegtek le-

velit vettem, melyben az maga mencsigirül panaszolkodik 
kegtk. Minekünk semmi lett úttal nincs módunk benne, hogy 
könnyebséget szerez ezen quartély pinz dol-
gában, mivel most is vassal fenyegetnek bennünket és az 
vármegyét raboltatással. Azért vévén ezen levelemet, más 
könnyebséget nem találhatunk, hanem porták ren-
deltük azon rejánk vetett quartély pinzt, és igy minden por-

"9* 
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tára eset ötven magyar forint. Arra nézve kérem kglmeteket 
vakmerösígnek ne vesse magát, hanem mindgyár bizo-
nyos tanácsbeli emberektül külgye meg azon pinzt, had 
tellyék kedvek benne; mert . . nem bizonyos legyen benne 
keglmetek, bizony . . . . ellés nélkül, mihelt az üdő kinyilik 
katonákat és más rendbeli fegyver viselőket küldenek kegl-
tekre az urak a mint most is fenyegetődnek; ha penig keglk 
tovább is engedetlenked... köszönnye magának ha mi kö-
vetkezik. Azomban az mely pinzt kölcsön vettem volt fel 
B - da alatt keglmetekttil, azt is ezen quartély pinzben tud-
hattya kgtk. Az kapitányok és hadnagyok mentül többen 
öszve verekedvén mingyárt jüjenek föl. Gyöngyösi Dévai 
János jelenté, hogy a sz. lőrincziek Kecskeméten l a . . . n ő 
kglk az árendával tartoznak 

Ezzel Isten éltesse keglmeteket Datum in ex 
Gács 20 Mar.. 1685. 

keglmeteknek jóakaró szolgabirája 
Darvas János. 

P. S. Az mivel penig . . előtt 6 forintos imposi-
tioval tartoznak azt is megkülgyék nemes uraimék és a taxa 
. . . ki mivel tartozik megkülgyék. Azomban kérjük kegl-
meteket, együtt viceispán urammal kecskeméti uraimék 2 
jó szalonnát az (por)ta p(énz)ben külgyön keglmetek és egy 
öntés szappant, én itt az árrát leteszem az magam pinzibül. 

Tit: Kecskeméti, körösi, czeglédi, abcmi, ujszászi, sz. királyi, 
tot a l . . si, ócsai, alsó némedi, János hidai, t. sz. mártoni, sz. tamás 
kátai , kokkai, szeczői, pandi , , oagy kátai , tószegi, sz. márton 
kátai , kécskei, . . . ki, sági , szelei, sz. lőrinczi, ujfalusi, boldogasz. ká-
tai, sz. lőrincz kátai, keresztúri , laczházi, szabadszállási , fülöpszál-
lási, kunsz. miklósi b í r á k n a k éjjel nappal sietve adassék. 

(Egykorú másola t N.-Kőrös v. levéltárában.) 
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CCCCLXXIII. 

. . . Falusi birák hagyom és parancsolom 
Császár számára palánkkaró 

hosszúsága tizenöt sing legyön. Az ára egy-egy tallér minden 
szál, karóra adtam Csaba 3 karó, Péczel 3 karó Péezcl 3 
karó, Üllő 10 karó Monor 8 karó, Gyömrö 4 karó, Gomba 
6 karó, Úri 4 karó, Sztíty 4 karó Szecső 6 karó, Kecskemét 
város 120 karó, Kőrös városa 80 karó, Czegléd 15 karó. 
Tik várasi, falusi birák ha negyed nap alatt Budán nem le-
szön az k . . . az cseri passáknak meg van parancsolva, 
hogy az birákat negyed magokkal az falukon karó ba vona-
tom, ha az Budán nem leszön. Anno Dni 1685. 20 Mart. 

(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levéltárában.) 

CCCCLXXIV. 

Isten minden jókkal áldgyon meg benneteket! Gytlrki 
Pál uramat ide Gácsba expediálta méltóságos Abele koro-
nás király urunk ő felsége comissariussa, ugy Karafa Gene-
ralis uram ő nagysága is a végre, hogy edgyetértve Gróf 
Czobor Ádám urammal ha 10 nap alatt a quartély pénzt meg 
nem hozzák, militaris executiot tétethessenek katonáikkal 
az kik vadnak ezernél többen. Keglmetek . . . úgy előzze 
meg ezen dolgot valamiké(pen, hogy) az város ne pusztul 
lyon el. Az egész vármegyéjért . . . . . . . mind csak Kőrös> 
Kecskemét van emlékezetben. Kegyelmetek ezért vigyázzon 
magára s városára, jöjjön éjjel nappal az quartély pénzzel, 
hogy az egész vármegye ezt ne fizessön, hanem mulat . . . . 
fel hozván kegyelmetek is vihessünk oly levelet az 2 városra, 
hogy másokért ne háborgassák. Csak ez felöl kelleték siet-
ve ezen Írásomat alá küldenem. Azomban az 2 szalonnát, 
az egy öntés szappant az quartély pénzbe lalva hozza, 
meg. Ezután maradok keglmetek jóakarója. 

Gács . . . Marty. A. 1685. 
Darvas János. 
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Külső aim: Kocskeméti, körösi, czeglédi, (a)bani, ujszászi, t . . 
almási, o l . . . alsó némedi, jános hidi szent tam. ká tha i , 
k szeczöi, pándi, sigri, nagy káthai , tószegi, szent Márton ká-
thai, kei, isáki, sági, szelei, ujfalusi, szent királyi, szent ló'rin-
czi, keresztűri, boldogasszonykáthai , szent 1. ká tha i , szabadszállási, 
fülöpszállási, kunszentmiklósi, laezházi b í ráknak sietve adasse'k. 

(Egykorú másolat N.-Körös v. levé l tá rában . ) 

CCCCLXXV. 

Köszönetöm után adgyon Isten sok jókat! 
Előttünk levén szent György napja Kőrös és Kecske-

mét városának lakosai, bírái, — ez előtt is megírtam vala, 
hogy az mely kun pusztákat lakosok szoktanaktülem megbér-
leni, idején gondolkodgyanak felőle, itt megkeressenek, annak 
az ő állandó rendi és szokása szerint, mert tavaly is sokan el-
mulattak, ha azért kárát nem akarják vallani, alkalmaztas-
sák az szerint az dolgot. Hanem az utolsó quietantíámat, 
Isten azt adván érnünk, vagy magam vagy bizonyos embe-
rem . . . . . jelen leszön az nagy szerdai sokadalomban, ot 
eligazíthassák velem az dolgokat. Isten veletök. Költ Poson-
ban . . • Martii 1685. 

Jóakarótok kunsági főkapitány 
1 Aprill. Eszterházi Sigmond. 

(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levél tárában.) 

CCCCLXXVI. 

Jelen irat tárgya ez : 
István boltot törvén fel, részünkről a btindijja felvéte-

tett s e tezkere adatott hogy azt többé senki se követelje. 
1096 = 1685. Iszmail efendi 

Budán. 
Kivül: Anno 1685 die 17 april. Kecskemét i F a r a g ó András 

bolt B pincze nyitó tolvaj halá lárul . Urh. bir. 
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CCCCLXXVII. 

Kőrös városa adott 100 szekér fát. 
Nevezett város lakói a megkívántató 100 szekér fát, a 

konyhára beadták, s róla e jegyet kapták, ne hogy rajtok 
még egyszer megvétessék. 

1096 Dsemaziiilakhir hóban == 1685 május. 
Haszán aga. 

Kivül: Pas ta 100 szekér fájárul való czédula 1685 die 1 Juny . 
Szemere. 

CCCCLXXVIII. 

Jelen sorok foglalatja ez : 
Kőrös budai kincstár alá tartozó császári város új, és 

régi birája Szemere Pál, és Urházi Péter, lakos társaikkal 
együtt, minden évben tized váltság helyett, hiteles defter 
szerint a budai kincstárnál fizetni szokott adójukat folyó 
1096-dik évi számvetéskor a mondott helyen egy pénz vagy 
fillér hija nélkül — lefizették. Abból semmi fen nem marad-
ván, nyugta gyanánt ezen tezkerét kapták. 

1096 Redseb 8-án — 1685 Junius 10-én a 
jól őrzött Budán. 

Muszli 
(névjegyen) 

Kivül: Anno 1685 die 12 Juny. Summárul való czédula Nazur 
bék Muszli eífendi urunk ő nagyságáiul . Szemere Pál uram főbiró-
ságában. 

CCCGLXXIX. 

Kőrös városa 130 ház. 
Felülirt város lakói az 1095 ( = 1684)-dik évben ily 

alapon kivetett fejadójukat (dsizije) lefizették s arról ezen 
tezkerét kapták. Mehmed 

budai jancsár aga. 
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Kivül: Anno 1685. die 12 Juny. Császár adójárul való czédula 
Urházi P é t e r uram bi róságában. Minden h a r á c s r a 887-hét oszporát. 

CCCCLXXX. 

Anno 1685 die 12 Junii. 
Én körösi főbiró Szemere Pál adom tudtára mindenek-

nek a kiknek illik, liogy én Kőrös városa lakosi fejekben a 
derék summának befizetésire vettem föl Pesten Ali basa 
emeng uram ő nagyságáiul kétszáz csikkeny aranyakat öt-
száz egész oroszlányos tallérokban. Melyet fogadok Ő nagy-
ságának, ha Isten ő nagyságát kihozza, tehetsigem szerint 
megfizetni, igy ő nagysága is uzsorát nem vévén reá. Kiről 
attam ő nagyságának ez adós levelemet. Actum Körös die 
et anno praenotatis. 

P. H. „Kőrös városa pecheti" körirattal. 
Kívülről : Anno 1685 die 23 junii •• az 500 oroszlánost megfizet-

tük 6 egész ta l lér t adván fölire alagának ő nagyságának az akkori 
emennek. Hacsi Amhet és Sain szubbasák je len tékben . 

(N.-Körös v. levéltárából.) 

CCCCLXXXI. 

Lajos pusztának körösiek által fizetett bére 6 2 e z ü s t 
tallér. 

A fenirt körösiek az emiitett pusztának folyó 1096-dik 
évi sz. György napi bérét — mely 62 V2 ezüst tallér— meg-
hozván, hiány nélkül lefizették. Erről jelen — szükség 
esetén előmutatandó tezkerét kapták. 

1096 — 1685-dik évi sz. György napján. 
Ali. 

hívül : Anno 1685 die 12 July. Lajosi pusz ta czédulája mely 
volt 62'/ , ta l lér . Szemere u ram biróságában. 
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CCCCLXXXII. 

In Anno 1685 die 11 Julii. 
Én Jász-Berényben lakozó nébai Varga Jakab adom 

tudtára mindeneknek a kiknek illik, bogy én voltam adós 
ugyan Jász Berényben lakozó néhai Gujás István feleségé-
nek Gardy Dorkó asszonynak két gyermekeivel együtt adós 
100 tallér számos pénzekkel marha árába, mely 100 tallér 
számos pénzekrtil énnekem Varga Jakabnak adós levelem 
volt Gardy Dorkó asszonynál, de mivel az adós levelet el-
vesztette, az tatárjárásban az adóslevél elveszvén, én azért 
Varga Jakab adom tudtára ez levelemnek rendében, hogy én 
emez nevezett Gulyás István feleségének Gárdy Dorkó asz-
szonynak megfizettem ilyen emberséges emberek előtt: ugy 
mint az jászberényi ecclesiának mostani bites gondviselője: 
Ördög János, Váczi Mihály, Szappanos János, Fölső szent-
györgyi Farkas János, Varga Jakab uraimék előtt. 

Gardy Dorkó kezeirása -}- P. H. 
Gárdy Ersik kézeirása P. H. 
Gárdy Gyurka kezeirása -f- P. H. 

P. H. Az ecclesiának ismeretes pecséti. 
(Az Inárcsi Fa rkas család levéltárából.) 

CCCCLXXXIII. 

Ezen irott, magas tezkere tárgya ez : Körös városa 
vonuló hadseregünkre nézve útfélen esvén, — lakosainak 
kezébe jelen tiszteletet parancsoló magas tezkerénket a 
végre adtuk, hogy seregünkből városukra senki se menjen, 
ott meg ne szálljon, — tölök ennivalót, úti eleséget ingyen 
ne követeljen, elöfogatot (menzű bargir) ne kérjen s igy irá-
nyukba méltatlanul ne viselkedjék. Ezért nem akarjuk, hogy 
valaki ha részünkről a mi dolgunkban s igy tezkerénkkel 
ellátva a nevezett városba megy ott megszálljon, enni valót 
s úti eleséget kérve a rájákat követelésével háborgassa vagy 
elöfogatot kérjen. Ha pedig valaki nem a mi dolgunkban s 
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igy tezkerénkkel el nem látva menne hozzájok, — ez eset-
ben utasíttatnak a lakosok, bogy az ilyent ne fogadják, szá-
mára szállást, előfogatot ne adjanak. Igy értsétek. 

(Hely s idő nélkül.) 
Kívül: 1685. die 18 Ju ly . Ta t á r szul tán protectionalisa, — me-

lyet adott Szolnoknál lé tében . (Az elrongyolt szélű tezkerén Iszmet 
Giráj pecsétének sarka látható.) 

CCCCLXXXIV. 

A Pest és Szolnok közt járó kelő moszlim harezosok-
nak (gázi) tudtul adatik, hogy ök a körösi szegény ráják által 
személyük s vagyonuk biztosítása végett magukkal vitt ja-
szakdsikat, vagy épen magokat ezen rájákat — semmi szin 
alatt bántani ne merjék. 

1096 Dzilkide 20-án = 1685 October 18-án. 
Kivül: Anno 1685 die 20 Octobris. Abdi R h á m á n pássának h i t t 

levele az Salva Quardák szabados tartások felől. Szemere Pál főbi-
róságában. 

CCCCLXXXV. 

Sacrae Caes. Regiaeque Majestatis actualis Camerarius, 
Generalis Campi Marechalli Locumtenens et Colonellus etc. 

Tenore praesentium universis et singulis, harum Regni 
Hungáriáé Partium incolis notum manifestumque sit. Postea-
quam Ssma Mattas Cesarea clement misericordia ocu-
lis suis reflexisset angustias commiseratione dignas plebis in 
his partibus miserae, et ex eo . . . . ssimae quod ab extrava-
gantibus de perfido Toekoelianorum adhaereetium grege veris 
patriae devastator . . . . aeque tranquillitatis turbatoribus et 
do mi et foris expilaretur, seu alio quovis modo omnino infe-
staretur, ut relictis illic dispersa, et quo se pro seeu-
ritate sua recipere debeat nescia obe .. re cogitur ; id circo 
alte dicta sua huic mature remedendo, aerumnosae 
plebi huic, inter tot inquietationes h u e — fluetuanti cle 
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mentissime succurrere sub directione mea existentem 
armadam in has regni Hungáriáé partes dimisit, ut eosdem 
a liisque devastatoribus redemptos, ae demum in 
pristinam tranquillitatem . . . tutos, interea omnino conse . . 

m: qua de causa universis et singulis harum partium 
incolis sit . . . voluerit, tenoré praesentium sig tur, 
quatenus se domum reeipiant oppida ae pagos suos libere 
a . . . . incolant laboresque suos ut ante perfieiant, 
e contra quivis locus seu communitas ve se uua et simul 
vei cum congregatim concordietpro necessitate armata 
etiam manu ex co per has potentia plenaria 
ines et infestatores quoscunque persequantur : ubicunque lo-
eorum eos repererint vei mediante lege sua congrua in eos 
statuant executionem: vei ad me captivos hue adducant, et 
certiores existentes, quod ea qua ass propterea 
hue dimissus sum intentione clementissima : ad redimendam 
banc pátriám a calamitosis po tationibus 
quibus hueusque oppressa succubuit, quavis possibilitate et 
modo astiturus sim. Utpote Zol Sarwaseh ex ea 
occupavi causa, quod in adventu hue meo omnem p . . . . eo 
se recepisse viderim: proinde dubito quin pro con-
stanti hucusque fidelitate vestra par . . . hanc sacratissimae 
Mattis suae intentionem in animum reducentes, 
ad subministrandam pro intertenendam Armadae Caesareae 
necessariam sub tanto promptiores exhibituri sitis: 
quanto potius nos nihil a l . . . quam has patriae vestrae . . . . 
. . . . onum devastationibusque redimere, ae demum easdem 
penes tranquillitatem suam omnino manutenere 
manifestim ac palam videtis. Datae Zollnockini 26 octobris 
1685. 

Mercy. P. H. 
Kivül: 1685. 26 octobris. Generalissimi Suae Caes. Keg. Mattis 

Mercy manifestum seu publicatio, qua sua Mattas protegere et libe-
ra re velit afflictam patr iam. 

(N.-Körös v. levéltárából.) 
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CCCCLXXXVI. 

Körös városa 130 ház. 
Ezen város lakói 1096 = 1685 dik évi fejadójukat 

(dsizijé) a fenn kitett alapon hiány nélkül lefizetvén — jelen 
tezkerét kapták. 

Musztafa 
budai jancsár aga. 

Kivül : Anno 1685 die 16 Decembris. Császár ada járu l való 
czédula ; mely volt 130 harács, minden adóra 8770 oszpora leve'n. 
Faci t summatim 1710 forint 44 den. Szemere Pál bíróságában. 

CCCCLXXXVII. 

Én az minden végvárainak gondvise-
lője, ura és . . . . békje Izmail effendi a ti földes uratok. 

Ti megnevezőit körösi, kecskeméti birák és esküttek, 
hagyom és erőssen parancsolom ez czimeres levelem látván, 
mindgyárt az másfélszáz aranyat k hatszáz 
arany, ha magad fel nem jiisz, két e emberrel küld 
fel, másképpen birák ne cseleködgyetök, mert bizony búját 
látjátok, úgy nyissátok fel a szemeteket, sikettségre ne ve-
gyétök, ha 4 nap alatt a pénz itt nem leszön, igen búját lát-
játok ; most pedig az gyalogokra levelet ad az basa; 
de addig könyörgöttem, hogy 4 napig az pénz itt leszön. 
Ezek után Isten velünk. Költ Pest die 1685. 

(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levéltárában.) 

CCCCLXXXVIII. 

Signatura Necessaria. 

Annis evolutis 1684 et 1685, kiváltképen Buda első 
megszálásátul fogva Szolnok megvétcleig mely lett circa 17 
octobris in anno praefato 1685. Az tekintetes nemes várme-
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gye parancsolatjábul Kőrös városa lakosinak mennyi és 
minémő káraik estenek az maga irgalmatlan keresztyén fe-
létül, az sokak közül lévai, korponai, kékkői és több Dunán 
innen levő végbázbeli katonaságtul, két izben Buda első 
megszállásakor az némettséget és horvátságot is magokkal 
városukra hozván, per inquisitionem fide mediante, az káró 
kat laistromban vévén extendáltatott ennyire : 

Í j Ló nro 163. 
Tehén féle marha . 1186. 
Jármas ökör nro . . 681. 

In summa 2030. 
2) Item házi eszköz, ládabeli jószág, kész pénz, árpa, 

buza, liszt, köles, zab, és akármi névvel nevezendő kárval-
lás ez marha számon kivül extendáltatott ennyire, minden 
féle jószágot csak akkori árához tudván, de az tallért hét 
garasba számlálván faciunt tall 5991. 

3) Mind ezeknek előszámlálásával Mercy és Heisler 
generálisok ő ngok nem gondolván, Szolnokba administrál-
tunk borul, vágó marhául (melyeket csak fele árain accep-
táltak) és kész pénzzülmint az quietantziákból kitetszik Rhe-
nenset fl. 10326. 

4) Kenyereket egyszer is másszor is, melyeket semmi 
ben sem tudtak in specie 10877. 

5) Szénát és fát melyeket is semmiben nem acceptálta 
nak egész télen hordattunk 1200 szekérrel. 

6) Discretióra Mercy generálisnak ő nagának 325 
aranyakat. 

7) Heisler generálisnak ö ngának 200 aranyakat. 
8) Ezentúl konyhára való kedveskedésünknek Isten 

tudná számát. 
9) NB. Az felyebb előszámlált marháinkon kivül az 

megirt időtül fogva eddig az prédálók egyszer is másszor is 
az mint felszámláltuk többet hajtottanak el nro 500 mar-
hánál. 

10) Addenda. Ugyan Szolnokban tavaly Szeged meg-
vétele után Veber commissarius vesztette oda az szegénység-
nek 46 ökrét és 10 szekerét. 
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11) Item az szolnoki vitézek német és magyarok hor-
dották el 183 szekér szénánkat ellenünkre is melyeket Bu-
dára kellett volna quantumunkra hordanunk. 

12) Tavaly 3 hónapig az ö felsége szolgálatján volt 
30 szekerünk négy-négy ökrével és két-két emberével. És is-
mét két hónapig amazokkal megváltván adtunk 24 szekeret. 
Ezek jól lehet restituáltattanak 5 hónapok után, de annyi 
kárával az szegénységnek, hogy az elcsigázott marhának 
harmada is alig élt meg, hanem eldöglött. 

13) Heisslernek ő ngának kezében az szolnoki hajdúk 
számára fizettünk ft. 700 rhenenses. 

NB. Az budai részrül immár ennyi számút adminis-
tráltunk, amaz előbbenieket semmiben nem respectálván. 

1) Nempe paratam pecuniam ft. 14888. 
2) Tam currusquam thalias foeni 153, acceptálván egy 

egy szekér szénát ft. 2, den. 25, facit summám ft. 344. 
3) Comissarius Rensingh urunknak spontanea voluntate 

discretiora adtunk formales imperiales 50. 
4) Coactive adtunk 110 aranyakat. 
Ezen kivül borbeli discretio is bőven, és a konyhára 

valók is el nem maradván. 
5) A mense aprili ez öt porta szer ént minden héten öt-

öt szekerünk ez gratuitus laborokon fl szolgál. 
6) Veterani generalis urunk Szolnokból és 

ra hordani. Adtunk három hor . . . . 
7) Az felséges lotharingus ^parancsolatjára 

ilyen munkára adtunk negyven szekeret négy . . . . ökrével 
és két-két emberével. 

8) Ha szabad emliteni Veterani, Csáki László és Bar-
kóczy generálisok rajtunk által menvén miattok mennyi 
kárt vallottunk ki tudná elé számlálni etc. 

9) Még pro mense majo Budára kérnek 2442 forin-
tokat kiket militaris executio fenyiték alatt szüntelen kérnek. 

(N.-Kőrös városa levéltárából.) 
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CCCCLXXXÍX. 

Pódharasztja pusztát 1096 Szefertől = 1685 Januártói 
Kecskemét (ez áll Körös helyett) birja bérben 25 oroszlá-
nos tallérért. 

Jelen sorok tartalma ez: Pódharasztja nevli császári 
pusztát Kecskemét {Körös) városa lakói birták haszon bér-
ben 1096 évtől kezdve mostanáig, — midőn bérét a fenirt 
módon hiány nélkül meg fizetvén, ezen nyugtát kapták. 

1097. Szefer 26-án = 1686. Januar 22-én. 
a jól őrzött Budán. 

Kivül: Anno 1686. Szemere Pá l főbiróságában való cze'dula az 
Pot tharasz t i puszta bérnek, mely volt 25 tallér. 

ccccxc. 
Anno 1686 die 10 Jun. 
Én Szőrös András ki az én Istenemnek súlyos kezét 

már régulta viselem fájdalmas tagaimban, ugy annyira hogy 
közel érzeném lelkemnek testemtül való elválását. Minek 
előtte azért az ur lelkemet kiszolitaná, élő eleven nyelvem-
mel szabad akaratom szerént, jó lelkiismerettel házam népe 
közöl akarok renddel igy disponálni. Elsőben is leíratván 
a kik nekem adóssok és én is a kiknek adós vagyok. 

1) Dus István adós tiz tallérommal. 
2) Ványi János huszonegy tallér három garassal. 
Item Ványi János 2 arany 1 gar. 
Ugyan Ványi János ezen pénzek várására igért 3 ara-

nyat. 
3) Tallas János székbiróságában maradt adós ft. 17. 
4) Deák István s Dus Pál székbirák adósok ft. 34. 
5) Sinka Mihályné adós 13 garassal. 
6) Baracsi István adós 8 garassal. 
7) Tatár István 3 tall. 
8) Bogár Jancsi 13 gar. 
9) Várkonyi Teleki István 1 tall. 
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10) Várkonyi Zubor fél tallér. 
11*) Szent györgy napkor adtunk mi Szőrös András 

Szalgó János Beretvás János Szemere Pál biró városunk-
nak város szükségre nro 190 tall. 

12) Ugyan ő klmek idejében adtam 40 ar. Erre ad-
tak ö kglmek ennekem 2 karikafabort 33 tal-

13) Ugyan Szemere Pál biró uramnak város .számára 
egy tehenet adtam 5 tall. 

14) Ugyan város szükségére adtam 14 tall. 2 gar. 
15) Ismét a német pénzre adtam 100 tall. 
16) Oskoda István adós 4 aranyal. 
17) Farkas Istók adós 6 gar. 
18) Szabó Jánosnak adtam 25 gar. Item Szolnokban 

1 tallért 
19) Szabó Istóknak adtam mikor a marhákat Vácz alá 

hajtotta 2 tall. 
20) Ismét adtam Szabó Jánosnak s Szabó Istvánnak 

4 aranyat 5 gar. 
21) Kecskeméti Kalocsa János uram adós a lovak 

árában 105 tall. 
22) Ványai Sárkányi János egy renden adós 3 arany 

más renden 5 tall. 
Ismét négyünknek, nekem Beretvás Jánosnak Szabó 

Jánosnak s Majornak száz aranyal adós. 
Én is vagyok adós Budán Márton zsidónak 4 tall. 9 g. 
Győrre vagyok adós Szűcs Mátyásnak 20 tall. 
1) Az én kicsin javaimból a körösi keresztyén ecclae 

sia számára hagyok 25 tall. 
2) Tiszt. Praedicator uram számára 5 tall. 
3) Mester uramnak 1 aranyat. 
4) Öreg deákoknak egy tall. = 1 tall. 
5) Mendikánsoknak 1 tall. 
6) Nazur béki urunknak 1 tehenet. 
7) Szabad Szállásán Imre István atyámfiának 2 te-

henet. 

*) A 11, 12, 13, 14£számma] jegyzet positiók keresztül vanna^ 
húzva. 
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8) Péterke két fiainak 2 tehenet. 
9) Az szegény napamnak hagyok 5 tall. 
10) A mi kicsin javacskáim ezeken kivül maradnak, 

akár mi névvel nevezendők, mindenek a feleségemé legye-
nek mig él; soha senki se távol se közelrül való atyafiak tüle 
semmit el ne vehessenek mivel vele kerestem. Ha meg halna 
penig mindenek a két leányimra Pannára és Ilonára marad-
janak. Az öreg leányomnak Pannának penig egy kamuka 
szoknyára valót kiadjanak. 

Ha penig feleségim két leányim, minden csemetékkel 
elhalnának és egy onoka sem maradna, fele a mi lenne az 
én atyámfiaira s feleségem atyáinfiaira maradjon. Az urnák 
oltalmába ajánlván mindeneket. 

Lett e testamentom ilyen b. személyek előtt úgymint 
nemes Urházi István Tergenyei Mihály Szabó Györgynó 
Szabó Jánosné előtt. Anna et die supra notatis. 

Coram me Stephano Urházi P. H. 
Coram me Mihaele Tergenyei P. H. 

(Eredeti a Szivos család birtokában.) 

CCCCXCI. 

Anno 1686 die 15. Februar. 
Tanuvallások Monory Nagy alias Pásztor Márton . . . . 

hamis vádló ellen. Körösi tanácsbeli becsületes . . . . Sánta 
Pál István, nemes Buda Péter, Szőrös Márton és Szappanos 
Josef uraimék előtt hoc modo : 

1. testis. Borbély Mihók körösi lakos annor. 28 juratus 
et examinatus fassus est: A mikor Monori Nagy alias Pász-
tor Mártonnal engemet hirmondani küldtek Budára, Sánta 
Pál István uram lévén biróképe, ezt adták előnkben meg-
mondanunk, hogy Mizse nevő puszta és Csókás között, mar-
hát és juhot hajtottak a katonák. Ha kérdik hogy járnak-e 
a városon katonák megmondjátok, hogy járnak néha-néha. 
De a németet meg se emlitsétek. Ennél többet én nem is 

TŰRÖK M. K. EML. 1—2. 1 0 
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mondtam a szubasánál. A társam ment oda által Budára én 
Pesten maradtam. O tudja mit mondatt. 

2. testis. Monari Tót Miklós annorum 35 juratus et 
examinatus fasssus est. Monari Nagy alias Pásztor Márton 
sogor szájából hallottam hogy körösi uraimékat fenyegette 
ily szóval: nó igy s igy megkinzottak a körösiek, de én is 
visszaadhatom most. Erre való haragjában formálta hamis 
vádját. 

(N.-KőrÖs v. levéltárából). 

CCCCXCII. 

Anno 1686 die 21 mensis febr. 
Én most Üllőn Sinka János házánál Varga János só-

gorommal együtt szállott Monori Nagy (alias Pász-
tor) Márton adom örök emlék mindeneknek az kik-
nek illik, s vallom nagy erős hittel, hogy az minémti hamis 
váddal hírmondás dolgábul, elszánt dühös haragombul (mivel 
tolvajságom miatt engemet körösi uraim jól megplágáltanak 
volt) körösi uraimékat vádoltam volt Tot Miklós sogorom 
előtt, fenyegetvén megkárosítással. Az Isten soha Istenem 
ne legyen, a lelkem az egekből levettessék, és testemet is a 
földdel kiokádtassa ha abban egy pont igaz vagyon. Hanem 
a mikor Budára hirmondani küldtek Sánta Pál István lévén 
biróképe: ezt adtak előmben hogy Mizse nevü pusztán feles 
marhát hajtottak el a katonák s a városon is néha-néha jár-
nak; de emiitett Sánta Pál István uram megmondotta töb-
bekkel együtt hogy a német járását meg ne mondjuk igy 
bocsátattunk el. Én is azért istenemre lelkemre fogadom, 
hogy soha többé errül meg nem emlékezem, mivel mostan 
is reminkedésimre a töröktül való félhetlen bocsáttak el. 
Hol ha penig az én hamis vádiásom miatt, Kőrös városának, 
vagy akármely lakosának búja és kára lenne: ubivis loeo 
et foro halállal büntetődjem érette. Saját kezem keresztvo-
násával alább megirt uraimék előtt adván és muniálván. 
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futura pro cautela ez reversalis levelemet körösi uraimék-
nak. Actum Ujfalini die et anno praenotatis. 

Coram me Georgio Muslai jurato cive oppidi Körös 
m. k. + P. H. 

Monori Nagy (alias Pásztor) Márton saját keze köröszt 
-f- vonyása. 

Coram me Michaele Mankuczi. 
(N.-Körös v. levéltárából.) 

CCCCXCIII. 

Jelen tezkere igy hangzik : 
Kőrös nevii falu fája bevétetvén róla e tezkere adatott. 

Haszán aga 
vekili khards. 

Kivül: Anno 1686 (lie 20 Februari i 25 szekér fárul való czédu-
la az mely bitangra menvén, kész pénzül vették fel. Szemere Pál 
főbiróságában. 

CCCCXCIV. 

Jelen tezkere szerint Köröstől a szalijáne-fa bevétet-
vén részére e tezkere adatott. 

Haszán aga 
vekili khards. 

Kivül: 1686 die 17 martii. Az 40 szekér bitang basa fájáról 
való czédula. Szemere Pá l bíróságában. 

CCCCXCV. 

Q u i e t a n t i a . 

Super centum et quatuordecim urnis ac duobus cub-
lis rubri vini absque foece, qae ab oppido Köres ex pe-

10* 
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stiensi comitatu, loco contributionis, quaelibet urna vigore 
contractus, pro sex et medio florenis, persolutae sunt. In cujus 
fidem nomen meum sub . . . et sigillum consvetum apposui 
Zolneckini 20 Április anno 1686. 

Id est 114l/2 urnee faciunt 744 ft. 15 kr. 
Saer. Caes. Reg. Mattis. 

Annonae offieialis. 
P. H. Johannes Georgius Reuter. 

(N.-Kőrös városa levéltárából.) 

CCCCXCVI. 

Demnach in der Röm. Kayserlichen auch zu Hungarn 
und Böhaimb Königlichen Mayestät, unsers Allergnädigsten 
Herrn absonderliche Protection und Salva Guardia den 
MarkhflekhKereschsambtihren Appertinentien an- und aufge-
nommen worden. — Als werden hiemit alle und jede, Aller-
höchst-gedacht Ihrer Käyserl. und Königl. Mayestät bestelte 
Hohe und niedere Kriegs-Officiere, Soldaten, insgemein zu 
Rosz und Fusz, wie auch sonsten männiglichen, jedweder 
nach Standes-Gebühr ersucht, die unserrn Commando unterge-
bene aber erinnert, auch ernstlich befelcht,obgedachtenMarkh-
flekh Keresch nicht allein mit aller eigenthätiger Einquartie-
rung, Durchzügen, Nacht und Still-Lägern, Geld-Pressuren, 
Abnehmung Klein-oder groszes Viechs, auch andern Kriegs-
Exactionen, wie die Nahmen haben, oder unter was Praetext 
selbige gesucht werden möchten, sonderlich aber mit Brand-
schätzung, Raub- und Plünderungen oder andern Gewalthä-
tigkeiten, und strafifmässigen Insolentien, gäntzlich zu ver-
schonen, weniger andern dergleichen zuthun, nicht zu ge-
statten, sondern hiebey vestiglich zu manuteniren, und 
handzuhaben. Hieran geschieht was recht ist, und ist man esumb 
einen jedwedern Stands Gebühr nach, zu erwiedern erbie-
thig. Die Untergebene aber vollziehen hieran ihre Schuldigkeit, 
und diesen ernsten Befehlwerden sich auch vorunauszbleiben-
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der Leibs- und Lebens Straff zu hüten wissen. Signatum 
Kays. Feldlager St. Andrae den 17 Juny 1686. 

Der römi. Kays. Mays, general lietenandt, Feld Mar-
schall und Obriste Erzherzog Lothringen m. p. 

(N. Kőrös v. levéltárából). 

ccccxcra 
Csögrös (Kőrös) városbeli hitetlen raják 432 tallérnyi 

fejadójukat (dsizije) körmöczi és tamári aranyakat hozván 
a császári kincstárba befizették s róla ezen tezkerét kapták. 

1098. Muharrem 23-án = 1686. December 9-én. 
Szulejman 
(névjegy). 

Kivül : Anno Domini 1686 die 26 Decembris. Duzs István uram 
bíróságában császári ada j ának befizetéséről való quie tan t ia ; mely 
volt ft. 1000. Kállai György Karanesi János és egy Ibrahim rab jelen-
létében. 

CCCCXCVIII. 

Ezen irat tartalma ez : 
Kőrös nevü falu a fát hiány nélkül beszolgáltatván, 

arról e tezkerét kapta, nehogy valaki által háborgattassék. 
az őszinte 

Haszán aga 
(1686) vekili khards. 
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CCCCXCIX. 

Körös 30 szekér fa. 30 szekér széna. 
Az ily módon megparancsolt széna és fa megadatván 

felöle e tezkere adatott. 
1096 = 1686. Huszejn. 
Kivül: 25 tallér. Az szerdár pasa f á j a és szénája res tant iá já-

rul 1686. Szemere Pál . 

D. 

Anno Dni 1687 die 11 Januarii. 
Én Kőrös városában lakó Dese István adtam ezen le-

velemet kiknek illik, mivel én attam el házi örökségemet 
hozzá tartozó fundusával az körösi becsületes Ekklezsia szá-
mára 7 egész tallérokon ugy hogy se magam személyében, 
se penig másokkal ezen házi örökség végett nem háborga-
tom se nem háborgattatom, sőt ha valaki ellene állani is, én 
mindenek ellen instállok, melynek penig nagyobb bizonysá-
gára attam ide alább kezem kereszt vonását ilyen becsü-
letes emberek előtt ugy mint körösi substitutus föbiró Seres 
Márton, Pásztor Pál, Torsa Albert, Szabó Mihály és Varga Já-
nos uraimék előtt. 

Anno et die ut supra. 
Lectae et sigillo nostro corroboratae 23 Januarii coram 

Judice primario Stephano Dus, per jur. notar. m. p. 
Dese István keresztvonása. -}-. P* H« 

(N.-Kó'rös városa levéltárából.^ 
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DI. 

1687—88 Jegyzőkönyv. 

REGESTRUM DE NOVO PRAEPARATUM TEMPORIBUS PRUDENTÜM 
VIRORUM MARTINI SERES JUD. PRIM. ET PAULI BOZÓ JUD. SECUND. 

PER GEORGIUM PÁZMÁNY DE PDSZTA FEDEMES. 

Derék summa töröknek. 
11 julii. Kara i Ferencz és Varga Miklós által elküldvén a sum-

mákat a pénzt ilyen rendben adtunk kezekben : Adtunk czikkely ara. 
nyokat 220 mely teszen oroszlánosul 550 t. Adtunk közönséges ara-
nya t 425 mely is teszen ferme ha jdani budai formán 910 tall. 5 garas. 
Török aranyat 11 facit 22 t. Formalis tallérokat ad tunk 200 t. Ti-
mony pénzt 330 timonyt mely is teszen 7-ével 23 t. 3 gar . Oroszlá-
nost formálist ad tunk 60-adt. Zalotát 49 oroszlánosul faci t 320 oroszl 
és 1 zalota. In summa budai formán facit 1800 tall, és 4'/2 garas. 
I t t való formán há táva l 1818 tall. 5 gar. Költségre adtunk 710 den. 
nempe 21 ft. 30 d. Öreg garast 7-ével 21 t. Oroszlánost 3, a ranyat 
ké t hiánost. Pol turá t adtunk ft. 18, ez is a költség teszen nro 55 ft. 
30 d. 12 aug. Megjővén embereink az alá vitt pénzben ennyit hozta-
nak vissza kezünkhöz melyet a felső summából subtrahálni kell, nem-
pe : Aranyat 47. Hatával tallért 29. Timon pénzt 107. Oroszlános 1. 
Zalotát 2. I tem aprolékos pénzt f t . 1, den. 3. Visszajött pénz 149'/, 
tal l . den. 13 = 149 tall. ft . 1. den. 3. Császári adó 478 tallér. 2 garas . 
5 apr. József mestert és Varga Miklóst jancsár agával alá küldvén 
jövendő megmaradásunk végett, uti költsége 57 ft . 84 d. Item az 
agának pro discretione 2 arany. Hasszánnak adtunk 1 aranyat . Az 
aga szolgájának 6 garast . 

Fizetések magyar s német rendre. 
Die 24. Szept. Sőtér uramnak 5 portára, az országgyűlésre 

menendő követeknek 8 í r t jával solv. 40 ft . Item in anno 1685 imponált 
vágók á rába 6-ával 50 t. Die 10 nov. Commissarius urunk ő nga nál-
lunk volt, summánkra felkér t quantum pénznek a magunk részéről 
való res tan t iá jába olvastunk egy rendre rhen ft . 941. Item más rendre 
300 ft . 4 noveinb. Ugyanezen quantumok res tan t iá já ra Deli Szabó 
Jánosér t Barbély Balázs Túron hurczolt ra j tunk 6-ával 57 t. 1 ft . 5 
decemb. Az országgyűlésre imponált 20 frtos impositionak res tan-
t iá já t Darvas János uramnak fizettünk 60 ft. 26 decemb. Rensing 
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commisarius urnnk ő ngának az pünkösdi port ionkra fizettünk rhen. 
f t . 653, 50 dénár 17 jan . Hogy az nemes vármegye u jabb expeditiot 
küldött oda fel, minden portátul 4 meg ne'gy for intokat adván fi-
zettünk rhen ft. 20. 24 junuar. Hogy Budára mentünk Rensinggel 
contractust ineálni, a quantumra adtunk rhen ft . 572. Ugyanezen 
quantumra 17 ft . 50 d. Item akkori köl tség rhen f t . 12 NB. 24 jan. Az 
mely számú pénzt felvit tünk volt B u d á r a abból 14 feb. hoztunk 64 
aranyat , ennek egye hiányos, item 2 ga ras t mely teszen rhen ft. 224 
den. 50, ezt defalcálva marad fenn ít. 377. 

Vegyes költségek. 
Torzsa Albert és Karancsi János scholamestert hozván akkori 

költsége embereinknek 6-ával 10 t. 5 ga ras 9 d. F ru t tus Gáspárné 
akasz tófára való fá t adván adajára tud tuk 4 garas. Ba j a i commissa-
riusért Molnár Mihálynak az város részéről való egy ló árába , az 
melyet felvállaltunk fizettünk in specie 4 tall . 4 garas . D e á k István • 
nak a toronyba való vigyázásért engedte te t t el 7 garas . Die 3 nov. 
Debreczenben pecsétre adtunk 2 timont. Vál tságára ad tunk 6 garas. 
Pé t e r mesternek fizettünk 10 garas. Die 4 nov. Egy pecséte t csinál-
t a t tunk öreg Nagy Is tvánnal város számára melyben ezüst Vagyon 14 
timon, 2 dénár, csinál tatása 6 garas. Köl tség 42 d. 25 dec. Öreg 
deákoknak 6 polturát. Mendikásoknak is ad tunk 1 polturát . Húsvét-
kor öreg deákoknak és mendikásoknak a d t u n k 4 garas. Biró tételkor 
kántá ló deákoknak és mendikásoknak ad t am 6 garast . 

Ajándék summa. 
Az ajándék vásár lásra ment költség in specie 512 f t . 41 den. 

Item vágók ára melyet elvontak száz tallér faci t ung. f t . 180. 

Egyes és hadjárati ajándékok. 
Die 2 jun. Az mely bor t ".nótárius P á z m á n y Györgytül vévén 

vigiliarum Praefectusnak, megadom fejében, vet tem fel az á r ába 7 
garas. 36 juni. Hogy az német tábor alá ment az Tissza mellett , az 
ad ju tan tnak ki a salva qvardiá t adta 2 a ranya t . Nótárius Pázmány 
Györgynek Pestre hogy a lövésben feküdt kü ld tünk 9 gar. 6 julii. Eger 
alá Szabó János t küldvén valami kisded a j ándékka l 1 ft . 29 oct. 
Vigiliarum praefectusnak fizettünk az szekerek meghozásától 4ft. germ. 
Item Révész György embere lopásától 7 ft. germ. 1 oct. Szolnokban 4 sze-
kértől fizettünk a Commendantnak 5 garast den. 3. 10 nov. Commis-
sarius , Rensing urunk számára Karancsi bol t jából Karai Ferencznek 
2 veres karmazsinnal 36 garas . I tem egy karmazs in csizmát egy hor-
vát káp lá rnak 14 gar. Item másik horvátnak egy csizmát 8 garas-
5 dec. Fe lakasz tván Kiss Györgyöt t Üllői Jancs i t és egy abanyi le-
gényt a felkötőnek fizettünk 9 ft. 26 dec. Commissarius Eens ing 
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urunk ő ngának Karancsi boltjából Karai Ferencz részére hoztunk 
el ké t sá rga karmazsint 36 garas. 3 mare. Karai Ferencz uramtul 
hozat tunk, melyeket a commisari as urunk cselédinek adtunk, 5 pár 
csizmát 48 garas. Commissarius számára almát 6 d. Ugyanekkor 2 
karmazs in t 37 garas. Commissarius uram számára Debreczenben 
veres gyöngyökre adtam 8 aras 6 pol tura . Item ugyanezen veres 
gyöngyökre adtam ha egyik nem hát ta lán másik nro 2 ft., itt való 
módon. Karai Ferencztül , egy karmazsin csizmát kapczástul és egy 
karmazsin bőrt mikor a commissarius öcse a kaszásokat kerte , elmúlt 
ősszel 34 garas. (Ezen kivül nagy számú fajd. nyvl, hal, rókabör, dohán 
tojás, fogoly, s'.b. Budára Szo'n kba stb. t b rnoko nak, tiszteknek, megyei 
uradnak stb.) 

Arendák. 
Lajosi és mizsei á r enda : 23 jul . Küldöttünk fel Buz P é t e r i ü l 

G a l a n t á r a Eszterházy Sigmondnak, ő ngának a lajosi és mizsei kun 
pusztánknak á rendá joka t nempe 6-ával 50 t. 

Derék árenda : Váczi püspök ő ngának árenda mellé csizmát 
vet tem 1 aranyon. Váczi püspök Balog Miklós urunk ő ngának áren-
dátu l küldöttünk fel pro tapetae in summa die 17 mart. 112 arany. Eb-
ből hozott vissza egy aranyat . 

Salva gvardiák. 
Az magunk és az tábori sa lva gvardiáknak fizetések in forma 

bona megyen 361 f t . 29 d. 
(Salva Gvardiák voltak : 16 viaji. János és Kristóf, 1 napra 2 garas 

fisetéssel. 10 junii. ota Tamás és Simon. 7 aug. András. 2 oct. Daniel kik 
aítán végik ilt maradtak). 

2 julii. Hogy Farkas János vissza bolondozta salva gvard iánka t 
Kecskemétről, 2 napra ismét fizettünk nekik 6 g. 2 aug. A magyar 
tábor hogy itt vala akkori husz sa lva gvardiánknak 20 ft. germ. Item 
négy hadnagynak 7 t. 8 aug. Az mely németek az 25 szekereket 
Szolnokba vit ték azoknak discretiojára adtunk 6 ft. 60 d. Die eo-
dem 32 salva gvardiának 4 caporal lal együtt fizettüuk 20 t. Item az 
vigiliarum praefectusnak 3 a r anya t . Item az quartiorum mesternek 
és adjutantnak discretiot 19 f t . 50 d. 25 szept. Hogy Veterani gene-
ralis másodszor ezen elment fizettünk az akkori salva gvardiának 
6-ával, 26'/2 t. 1 gar. Pálfi Károly mikor más nap Veterani u tán el 
ment akkori salva gvardiának fizettünk 8 gar . 

(A többi e rovatokban a salva gvardiák rendes fizetéséről szeli ha v 
felvetések szerint.) 

Utazási költségek. 
Ezen esztendőben minden uti és pos tának adott köl tség 262 

ft. 55 d. Apr . 29, 1688 az országgyűlésen embereinknek 5 hónapig 
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való költségek 151 ft. 20 d. Barancsi ls tvánt szolgabíró képében küld-
vén Pestre 3 ft . 60 d. 1 julii. Lova t küldvén Landorfehérvár i postán 
alá megbecsülvén az ára teszen 8 ft. 9 jun. Szán tó Pé te r t Karafá-
hoz küldvén, 2 ga r . 10 jun. Hogy az budai urakhoz és az lotharin-
gus herczeghez mentek biráink kezekben 21 ft . 15 jun . Kállainak 
és tisz. Deáki András uramnak hogy az lothringus herczeghez men-
tek ft. 8 germ. Kál la inak és Varga Gergelynek Szolnokba a commen-
danthoz küldvén 24 d. 28 Szabó Mihályt Eger a lá küldvén a keresz-
tyén táborba ft. 2 germ. 13 aug. Borda Istvánt Pé te rvá r ra expe-
diálván adtunk viat icumra nekik 2 ar. item. 12 garas . 15 aug. Öreg 
biró ur az budai u rakhoz menvén akkor elvitt költség germ. ft. 8. 17 
aug. Notár. Veresegyházi János J á n o s hidához generálishoz menvén 
Veterani ö ngáhozköltse'get vitt ft . 2 germ. 19 aug. Keresztes Ger-
gely Eger alá leve leket vive'n 1 gar . 28 aug. Notár . Veresegyházi 
Ve te rán ö ngához menvén adtunk f t . 2 germ. 9 sept. Hogy Eger 
a lá az négy vágót küldöt tük 21 d. Eodem die biráink R a b a t t a gene-
rálishoz menvén valami kevés quantummal, akkor egyre másra ad-
tunk f t . 8 germ. 5 oct. Szekér hajtó vigiliarum praefectusnak adtunk 
dohányt 1 garas. H a l a t és retket 19 po l t . Hust németeknek 1 garas 
s négy poltura. Egy nyula t vettünk 4 garas . Eget bor t valami ge-
nerálisoknak 1 gar. 8 oct. Az országgyűlésre hogy mentenek Erdős 
J á n o s és János deák atyánkfiai adtunk in specie ft. germ 60. 22 oct. 
Gál Jánosnak és Hegedűs Istvánnak Serau Comeshez 4 garas . 1 dec t 

Notariusnak Kecskemétre az generalis congregatiora menvén 7 garas 
14 n o \ . Vég Jánost Pozsonban küldvén levelekkel adtunk 16 ga r / 
Vég János t hogy Pozsonból megjött megfosztatván erogal t Győrött , 
melyet megadtunk 6 ga ras . 16 jan. Biró uram Kecskemétre menvén 
Darvas János uram present iójakor adtunk 8 garast . 2 mart . Tal las J á . 
nosnak és Gál Jánosnak vármegye gyűlésre menvén Losonczra ad-
tunk ft. 12. Rab Jancsá r agának adtunk 2 aranyat . Fischer Mihály ő 
nagysága parancsola t jára Egerbe embereket küldvén viat icumba ad-
tam ft. 6, ung. 

Juh. 
Meddő juhász eleiben olvasott város juhainak igaz száma 

213. Ezen kivül commissarius Rensing urunk ő nagysága nro juh 20. 
Dézma bá rány nro 38. Város bárányai nro 91. Mindenestül 357. 
1 julii. Budára vittek 7 bá rány t . 26 julii. Bavariai herczegnek 13 
bárányt és egy juhot. Biró u ram Hogy Budára ment 7 bá rány t . Az 
herczeghez hogy Szolnokban ment 4 bárányt . Item más rendre Szol-
nokba 4 bárányt . 2 jul. Szegedhez biró uramat Fa rkas János elvivén 
két bárányt . 4 jul. Eger a lá az ott való német komendansnak vitte-
nek 2 bárány t . Szolnokba 1 b á r á n y t . 28 jul. Eger alá 2 bá rány t . 
1 aug. 2 bá rány t az tábor ra Kecskeméthez. 2 aug. Hogy az tábor 
nállunk megszállót amide amoda 8 bárány. 7 aug. Veterani genera-
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lisnak 8 bárányt . 1 aept. Jenőre Veteraninak 3 bárányt . 27 sept . 
Egy commissariusnak 2 bárányt . Die eodem Rensing commissarius 
öccse'nek az maga juhaiból egy kosbárányt adtunk. 5 marcz. Egy ju-
hot vittek el Com. Horvathi. 

Birság jövedelemből. 
Biró te'telen jelen nem volt ember 1 gar . Boros János biró té-

telen nem lévén 1 tall. Kovács István azon dologért 1 arany. Szári 
Gál J á n o s is azért 10 gar . Czeg Hegyesi István biró nemtételért 66 
den. Bereczky Ily és biró nem tételért 34 gar. Die 17 jun. Hogy az 
ta tárok városunkra ütöttek raboktul jö t t kezünkhöz Karai Ferencz-
tül 28 f t . 10 den. germ. Tatároktu l e lhaj tot t marháktul 96 den« 
stb. a szokott bírságok. 

DIL 

Maximiiianus Emmanuel Dei Gratia utriusque Bava-
riae ae Palatinatus superioris dux, Comes Palatinus Rheni, 
saeri Romani imperii archidapifer et elector landgravius 
Leuchtenbergae, ac pro tempore caesareanorum ,et confoe-
deratorum Armor um eis Danubium et Tibiscum supremus 
generalis. Judici, juratis, ac toti communitati oppidi Kőres 
salutem. 

Relatum nobis est, quod vos ilium numerum equorum, 
quos nuper tartari postse reliquere, etiamnum penes vos 
habeatis. Quandoquidem autem similia adjexercitum, contra 
hostem actualiter militantem, utpote cui defacto istis in 
partibus nos imperamus, et neutiquam ad vos spectare ipsi-
met non ignoretis. Idcirco serio vobis mandamus, quatenus 
dictos equos tartaricos latoribus harum, quos eum in finem 
expresse ad vos mittimus, sine ulla cunctatione, statim extra-
datis, ni executive eos a vobis avocari et aliam insuper de-
monstrationem experiri velitis. Dat. in castrisj nostris ad 
Csongrád positis die 29 Junii 1687. 

M. Emanuel Elector m. p. 
Külczim: Judici jura t i s ac to t i communitati oppidi Kőres. 

(Eredetiről N.-Kőrös v. levél tárában.) 



156 SZILÁDY ÁROjS ÉS SZILÁGYI SÁNDOR. 

DIII. 

Cum oppidum Kőrösiense pro futura sustentatione mi-
litiae equestris caesareae, suimetque ipsius gramen in posses-
s i o n i s desertisHirschia, Alberti, Pilis et Mika Budae, falcare 
absque consequentia et praejudicio Domini Terrestris inten-
dat, propter hoc veníam autboritatemque ab inclyto commis-
sariatu Budensi habere desideret, sic pro faciliori sustenta-
tione praefatae militiae caesareae, quae hyeme proxima hisce 
in partibus hibernatura est, proque communi eorundem bono, 
cum absque eo gramina illa depereant, liceiitiam authoritatem-
que, vigore commissariiquo fungor officiopraedicto oppido Kő-
rös, impertior atque elargior, quatenus libere et secure gra-
men in praetactis possessionibus repertum falcare, inque in 
utilitatem publicam eorunclemque propriam convertere possit 
ac valeat. Dabam Budae 4-ta Julii 1687. 

Sacrae Caes. Kegque mattis commiss. 
Beilicus et p. t. Budensis nec non stissimi 
sepulchri Jerosolomitani Eques. 

P. H. F. H. A Rensingh. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

DIV. 

Jelen sorok iratának oka, hogy a jól őrzött Buda ön-
kénytes (gönüllü) harczosainak járó illetmény megtérítéséül, 
a régi idők óta várfalak őrtestiileténél tanúsított buzgóságu-
kért most e folyó 1687-dik évre bérbe adott és Pest táján 
(részén) fekvő Kőrös n. városnak bértelkes jobbágyai, az 
ezen 1687-dik évre köteles adójukból a tizedváltságot jelen-
leg egész összegbe lefizették s átadták, mi a kincstár szá-
mára átvétetett s az adóból fizetni valójuk oszporányi sem 
maradt hátra. Miért nyugtatványul e sorok Írattak s az azo-
kat felmutatók kezébe adattak, oly meghagyással, hogy a fen-
irt összeg az említett évre többé ne követeltessék. A szerint 
kell intézkedni. 

Kelt 1098 Ramazán 19 = Julius 29. 1687. 
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Aláirta : 
Muszthafa a (volt) budai önkéntesek (gönüllii) agája. 
Hhadzsi Ahmed ugyanazok kethudája. 
Husszejn ugyanazok naibja. 
Musztbafa bölükbasa ugyanazoknál. 
Kivül: 1687 die 12 augusti. Landorfe jérvár i Bolyog basa, Ha-

csi Ferha t t , Musztár Bulyog basa mostani földes urainknak az sum, 
márul adot t levelek: mely in specie volt az derék adó 1250 tallér-
Ajándékpénz 490 oroszlános. Engedelem lett 90 oroszlános. 

DV. 

Nemes Budai Péter uram, más még egyet nemes vár-
megye esktltt uraim közül vévén maga mellé klmed, nemes 
Urházy Péter ur ö klme javait arestálja el törvénynapig, 
avagy az nemes vármegye restauratioja napjáig az böcstt-
letes Kőrös városa instantiájára, de törvény előtt semmi 
javaihoz ne nyúljon az város is, hanem ha törvénykézben 
adja jövendőben, addig arestum alatt lehet ogyan, mert 
most csudálatos világ vagyon senkinek szivét ember nem 
tudhatja. Datum Pest die 4 Augusti. 1687. 

P. H. Sőtér Ferencz nemes Pest Pilis 
és Solt vármegyék szolgabirája. 

(N.-Kőrös v. levéltárából). 

DYI. 

Dzsáfer pasa. 
(Ekkor nándorfej érvári, később 1687—1697. temesvári 

helytartó, elesett Zentánál.) Ti, kik Iszlám serege részéről 
száguldozok (Jagmadsi) és portyázok (dsdedsí) vagytok ! 

Értéstökre adatik, hogy Kőrös városának lakosai ide-
jöttek s a mult évi fej adót (•dsizije) kifizették s innen váro-
sukba visszaküldettek. A nevezettek személyén tehát, sze-
kereiken és állataikon valamint a városbeli lakosokon va-
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lami módon bántás ne történjék. A rendelet szerint csele 
kedjetek. 

Kelt 1098. Ramazán 29 = 1687. Aug. 8. 
Felül a nagy pecséten.: 

Bizom Teremtőmben 
Dzsáfer szolgája. 

Kivül: 1687 die 12 Auguszt i . Péter vá ráná l adot t protectioná-
lissa Szerdárpassának. 'Karai Ferencz és P. Varga Miklósjelenlétekben 

DVII. 

Adom mindeneknek az kiknek illik tudtokra, hogy az 
minémti 355 tallérral és féllel voltak adósok az Kőrös városi 
lakosok budai Márton zsidónak, azon adósságnak defalcá-
tiojában adtak meg mái napon én előttem azon Marton zsi-
dónak hatvannégy aranyat és tizennyolcz egész tallért s öt-
ven pénzt, mely az ő computusok szerént teszen százötven-
hatodfél tallért. És igy maradtak még adósa az körösiek két-
száz egész tallérral, melyet hat hétre tartoznak megfizetn 
ugyan itt én előttem. Melynek nagyobb bizonyságára adtam 
ezen pecsétes levelemet. Datum in arcé Komáromiensi die 1 
septembris 1687. 

P. H. Zamori György komáromi 
kapitány és viczeispán. 

Ezen adósságon kivül van az adós levélben 1 arany 
és Beretvás bíróságára Budai Péternél hét oroszlános és há-
rom öreg garas. 

(N.-Körös v. levéltárából) . 

DVIII. 

Anno 16 . . . 19 octobris. 
Nemzetes Deák Pál, Szivos János és János deák ura-

ink fizették be a szűz apáczák adaját tall, nro 212 •/. két-
száz tizenkét tallérokat batával, melyet vettenek fel Győrben 
Veresmarthi urunktól a quantum pénzből. 
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Talléros integros faciunt nro 182 gar. 2. 
Anno 1687. 18 decembris. 
Rákóczy részéről az 20 tall. '/. husz tallér adót vitte 

fel Pestre Szentkirályi Pál uram nemzetes Lendvay György 
uram kezében Gombkötő Mihállyal együtt. 

Ugyanakkor J cséről való adót ft. 100 */• 
száz kurta forintokat ő klmek vitték fel ugyan nemzetes 
Lendvai György uram kezében Pestre. 

Talleros integros faciunt nro 48 abs. den. 80. 
Annno 1687. 24 Juni. 
Vitték alá Lándor fehér várra derék adót császár ada-

jával együtt László deák és Benyö György uraink, mely 
volt in summa tall, nro 2200 kétezer-kétszáz tallérok. Eze-
ket itthon fizettük meg Szivos János és Benyö György ura-
inknak 26 dcembr. 1687. 

(N.-Kőrös v. levéltárából). 

DIX. 

Isten minden jókkal áldjon meg benneteket szíből 
kivánom. 

Én irásom: nem egyes szentesi uraimér hanem Pesten 
laktomban Budára kértek az buszát, tületek ki nem tölt ha 
nem fiszetem meg érettetek, ugy mint 10 tallér kilályára ugy 
mint 36 kilára való pénz adtam érettötek, az mely buszának 
az árát eddig aprónként is megadhattátok volna, de sem 
nem adtátok sem levél által nem tudositottatok, látom hogy 
ide akartátok veszteni, de tudjátok megveszem, sőt az kecs-
kemétiektül le nem külditök minden bizonnyal Tököli ur 
keszében ajánlom, megveszi az rajtatok, avagy az commis-
sarius kezében ajánlom, az is megveszi duplumát. 

Ismét az Kátai György adós egy hám kocsimnak az 
árával, az rabok sarczával. Erről is satisfactiok tetessetek 
kglmetek addig meg ne bánják mert el nem múlik.. . 

uram ő nagysága kezében adassátok 
vele, mert rab sarczban kell adni. 
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Ezek után Isten legyen veletek. 
Költ Lándorfejérvárban pesti Haezi Szuleman. 

Külczim: Adassék ez levelein körösi birák uraiméknak kezé-
ben liiven. 

P. H. Szuleiman. 
(1687.) 

(N.-Kőrös v. levél tárából) . 

DX. 

Az summát igy kell budai formán befizetni. 
1) Hetével az garast 1250 tallér és nem több az derék 

summa. 
2) Az mennyivel az budai urak felverték summánkat 

200 oroszlános tallér. 
3) Ajándék pénz avagy juhok áráért 200 orosz, tallér. 
4) Udvari népnek minden rendre 150 orosz, tallér. 
In summa mindenestül 1800 tallér melynek 1250 tal-

léra jó pénzül 550 talléra oroszlánosul kivántatik. 
Ennek befizetésére ennyi pénzt adtunk : 

1) Czikkely arany 220 facit 550 orosz, tallért. 
2) Közönséges arany 425 jó tallérul faeit 910 tallér 

5 garas. 
3) Formalis tallér 200. 
4) Török arany 11 facit 22 tallér 7-ével. 
5) Timony pénz 330 timony facit 23 tall. 7-ével. 
6) Oroszlános tallér 60. 
7) Zalota 49 oroszlánosul facit 32 oroszlánost s 

zalotát. Ez két rendbeli oroszlánosokat az felsö(ket) 6% 
tallérral potolván kitelik az 1800 tallér 47a garassal felözi. 

8) Költség 700 dénár és 2 timony ft. 21, poltura pénz 
18 garas hetével 25 tallér item 3 oroszlános 2 török arany 
és 2 hiányos arany etc. 

(1687.) 
(N.-Körös v. levéltárából.) 
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DXI. 

Körös városa summája tészen oszpora számra, az mint 
az budai defterben irva vagyon, Ismael basa urunk bagyása 
szerént, százötvennyolczezer háromszáz és két oszpora, tall, 
számra akkori mód szerént teszen tizennégyszáz és tizenhat 
tallért, akkor százhatvan pénzben járván az tallér. 

Az mint most az tallér jár két forintban hetvenhárom 
pénzben, tenne nyolezszázhetven tallért. 

Most már vésznek summára tőlünk az derék summára 
tizenkétszázötven tallért. Ajándék pénzre kétszáz tallért fel-
verésre kétszáz tallért. Udvar népének százötven tallért. 
Melyek in summa tesznek tizennyolezszáz tallérokat. 

Az Izmael basa urunk rendelésén felyül vesznek há. 
romszáznyolczvanuégy tallérral többet. 

(1687). 

DXII. 

Memoriale Anno 1687 die 27 may. *) 
1) Ferdom Cselebi mondotta az város summáját lenni 

százötvennyolczezer háromszáz és két oszporának. Teszen 
forint számra kétezer háromszáz hetvennégy forintokat és 
ötvenhárom pénzt, id est fir. 2374 den 53, tallér számra száz-
hatvan pénzivei tudván teszen 1484 tallért 13 pénzt. 

2) Takaró szubasa mondotta ismét százötvenkilencz-
ezer és 50 oszporának, forint számra teszen ft. 2385 dénár 
75, tallér számra 1490 tallért és ft. 1, den. 75. 

NB. Ekkor a summa miatt sokat veszekedvén, két út-
tal a 18 száz tallérból elvontunk 2 száz tallért és in summa 
fizettünk 16 száz I tallért. 

Immár mindenek felett ezeket keli a török summák-
ról való levelekben megnézetni, mert egy helyen 1622 esz-
tendőben Erdős Mihály idejében egy budai kincstartó 850 

*) Egy másik följegyzés szerint e memorialen az 1678-iki adó-
zást vették alapul. 

TÖRÖK M. K. EML, I—t . 1 1 
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forint derék summárul adott levelet, de aztán idővel, mint, a 
signaturából kitetszik mind felyebb felyebb verték. Az sze-
rént az császár adóját is, mert most 130 karácstul kellett az 
egynehány esztendőben fizetnünk, de annak előtte 1612 esz-
tendőben 90 haráestul, mint az akkori levélre fel vagyon je-
gyezve. Fárul szénárul való levelek is vannak, mely miatt 
most Székesfehérvárra zaklatnak. Azokat is jól meg kell 
nézetni és ennek utánna (ha hódolni kell) egy summában 
kell kötést tenni etc. 

4 Februarii. adtunk Lándorfehérvárra 20 tallért költ-
ségre. Item magánosan száz tallért a minapi levéltül avagy 
ha valamire kell. Item ft. 8, den. 60 aprolékos költségre. 
Avagy ha ez elkél is ama több költségbül ennyi érőn do-
hányt és riskását város számára etc. 

DXIII. 

Én nógrádi Ibrahim rab 1686 és 1687 esztendőben, 
mikor fejem szabadulása végett jönnék s mennék fel s alá 
Kőrös városának mivel summájoknak befizetésekor s mind 
az tatárnak Eger alá ezen felmenetelekor s mind más 
szükséges dolgaikban is az mit és mennyit szolgáltam, 
minthogy Kőrös városa énnekem ezen szolgáltomért tarto-
zott volna megfizetni; de mivel én is a városnak voltam 
adós 56 ftokkal, ebbül egymással megegyezvén, dolgaink-
nak szépen végét szakasztottuk, ugy hogy többé se a város 
ne legyen énnekem adós se én az városnak. Ennek nagyobb 
bizonyságára adtam Kőrös városának ezen levelemet. Saját 
pecsétemmel és kezem írásával megerősitvén. Kőrösön 1688 
die 7 januarii. 

A pecséten: Ibrahim, Húszéin fia, Istenek szolgája 
(Aláírás: olvashatlan török betűk). 
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DXIV. 

1688 die 14 Maji. 

REGESTRUM NOVUM HOC PROCURATUM EST TEMPORIBUS PRU_ 
DENTUM VIRORUM L)NI FRANCISCí KARAI JUD. PRIM. ET D. JOAN-
NIS ERDŐS JUD. SECUND. SUB JDR. NOTAR. GEORGIO PÁZMÁNY. 

Regis ad exemplum componitur totus orbis. Turpe est 
doctori cum culpa redarguit id ipsum. 

Felvetése a török summának 1688 die 12 jun. 
Census facit in specie summám 1937 t. Harács facit summám 

322'/2 t. In universum 22591/2 tall. 2 garas. Ex Iiis supersunt restan-
tiae 557 t. 50 d. Item absentium et discedentium 72'/, t. 66 d. In 
summa 640 t. 26 d. Hanc summám superioribus defalcando exactus 
census faci t 1619'/2 t. 34 d. 23 aug. Varga Miklós onnan alul meg-
szabadulván jött meg. 

Abdi aga sarcza. 
Die 2 julii. Abdi aga sarczában fizettünk be az summáuktul 

in specie 250 a ranyaka t . Die 8 aug. Abdi aga sarczában az sum-
mának részéről fizettünk be az bavarus herczeg commissáriusának in 
specie 250 arany. I tem akkori magános költség embereinknek rh. ft . 
6, 80 d. Abdi aga sarcza 750 arany mely teszen 3150 ft. Ez mellett 
való költség 18 ft. 

Ajándékok s fizetések. 
Czeglédre szekerek váltságára 3 garas 12 d. Málosinétól 4 »in. 

get egy horvátnak ki Czeglédre volt a szekerekért . I tem ugyan Má-
losinétól egy más horvá tnak 4 sing gyolcsot 8 garas. Rensing comis-
sarius ő nga execution levő la jdinansainak kocsi vál tságára 2 arany. 
Egy horvátnak ki Budára kisértette quantummal embereinket 13 ga-
ras . 30 maj. Hóhéroknak 4 kurvák kicsapásáért 4 gar. Horvát inge 
csináltatásáe'rt 2 gar . Adtunk egy furernek 4 garas. Marii temetésére 
2 garas . Egy szegény ember temetésétől 6 poltura. 25 jul. Egy kar-
mazsin bőrt a budai inspector számára discretioba 18 garas. 1 aug. 
Kara i Ferencz biró uramtól egy csizmát egy horvá tnak az mely 
commissarius Kensing levelét hozta hozzánk 10 garas. 18 aug. Szol-
nokban arestált város ökrétől Tasi Ferencz urnajt Kállai Györgytől 
pro discretione 6 t. Ennek vissza hozta 3 tallérát. 23 aug. Comuiis-

11* 
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sárius u runk ő nga nál lunk lévén pro discretione 25 arany nempe 
hung. ft. 105. 24 aug. Az menémő 1300 for intokat vittünk volt Kecs-
kemétté a commissáriusnak quantumra abbul fogott Kegyes Gyurka 
informatiojábul az császár ada já ra az commissarius rft . 750 idest 
ft . hung. 900. 21 aug. V a r g a Gergelytül abani tul 2 veres karma-
zsint az commissariusnak discretioba 56 ga ras . Eodem die egy horvát 
kapi tánynak Sepsei Istvántul egy karmazsin csizmát. 3 oct. Nemzetes 
Iláday Gáspá r urunk v. ispán urunk deprecat io jakor pro ignominia 
et calumnia solvimus Nagy P é t e r iránt irott levelért in specie ft. hung 
50. 11 sept. Küldöttük Bausz Dánielt Bécsben postaságra T o l v a j 
Ferenez uramhoz 3 t. 17 oct. Harmadik terminusra az mely pénz t 
summánkra vittünk város pénze volt rhen . f t . 486. Quantum szedő 
uraimék is ad t anak mutuis azon terminuskor in specie rhen f t . 210. 
Öreg biró uramtol egy papucsot kapeza né lkül Bulyoszky uram-
nak 6 garas . Az commissariusnak 2 julii az quantumosok pénzéből 
melyet por t iora vittünk volt fizettünk az négy bá l aba árára in spe-
cie 100 a ranyoka t nempe f t . 420. 7 nov. Az kik gyűlésre mentek 
Kövér Istók és Molnár Mihály a jándékot ada ennyit : két csizmát 2 
arany. Pálfi Mihálytól egy csizmát 3 t. Kál lai iul ké t kecsegét. Hagy-
mát 2 garas. V a j a t 2 garas. Egy rókát P a p Pá l tu l 3 l / , garas . Az 
uraknak kör tvé t 42 d. Négy p á r karmazsin k a p e z á t 2 t. Doria ő nga 
számára disznóhúst 16 poltura. Hogy az t ábor ra j tunk volt diszno-
husra 24 pol tura . Körtvét a lmát 7 poltura. E g y más aprolékos dol-
gokra való köl t ség 12 ft. 3 d. Marquis Doria ő ngának discretioba 
vettünk 2 ölö á r t ány t 12 t. Commissarius szakácsának 4 garas . 26 
jan. Viezeispán urunknak egy csizmát József mester tő l 1 arany. E g y 
szegény legénytől 6 pár foglyot 6 garas. U g y a n a k k o r 8 frtos impo-
sitionkra négy portátol nemzetes Battik uramnak fizettünk rhen. f t . 
32 ft. 5 febr. Az nemes vármegye 10 frtos impositioján vittünk fel 
Budára rhen. f t . 20. 1 apr. Ezen impositionkra vi t tünk fel magunk-
ka l 20 ft. Egy ka tonának Szolnokból ki lovat hozot t adtunk 3 garas t . 
31 marc. Öreg biró uram boltyábul Kandó István uramnak egy zöld 
kalpagot 1 a rany . Kiss János abani to l egy a g a r a t Doriának aján-
dékba 8 garas. Mendikásoknak egy vég abát 1 a rany . 

(Ezenkivül nagy számmal dohány kapeza csizma ka tonáknak , 
rucza, fajd, nyul, tyúk, csibe, túzok, á ta lag hordó bor, tojás, főzelék 
s tb. tábornokoknak, tiszteknek megyei uraknak stb.) 

Árendák. 
26 maji. Néme t Györgytől Berénybe küldtük az mizsei és la-

josi kun pusztánknak árendájokat Esz terház Sigmondnak ő ngának 
8 t. 14 apr. Váczra küldöttünk á rendánkra in specie 111 aranyat . 
I tem a quantumosoktul egy karmazsin csizmát 16 gar . , ex his 111 du-
catis. reportavimus 3 arany. 
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Salva gvardiák. 
A salva gvardiáknak fizettünk esztendőt ál tal 204 ft. 2 d. 
(Salva gvardiákat Daniel e's Simon jun. 5 óta András utóbb 

vele Frendr ich majd János e's István, k iknek rendes havi fizetősök 
já r t bor praebendával együtt.) 

2 julii. Pesten az quantum felvitelekor biráink Andrásnak 1 
aranyat . 2 oct. Rimaszombatban küldvén András salva gvardiánkat 
akkor ad tunk egy csizmát bérire 7 garas . 16 nov. Hogy Doria ő nga 
az regement te l nál lunk volt, akkori fizetés quartély mesternek 1 
arany, 17 garas. Nyolcz ekkori salva gvard iáknak 8 ft . Item eodem 
die buda i mostani generalis számára az Frendr iknek adtunk 1 ara-
nyat. 7 marc. Velczgeng budai commendans 4 hónapra a salva gvar-
diáktól vet t raj tunk 4 aranyat . 24 marc. János salva gvardiánknak 
hamis vád j a miatt Kál lai György mutuis vet t fel Pesten, 3 a ranyaka t . 
29 marc . 32 napra való fizetéseket megadván adtunk ha t személyre 
rhen. f t . 6, 20 d. Ugyan die eodem az cornetnak csapiárunktói egy 
karmazsin csizmát 1 arany. 

Vegyes költség. 
8 jul. Deákoknak elemozsinát 1 garas. Karácsony ünnepek 

ben deákoknak s mendikásoknak 3 garas . Karácsony ünnepén a 
templom előtt elemozsinát adtunk 4 d. 10 apr. Húsvétkor az debre-
czeni seniornak akadémiába menvén adtunk alamizsnát 1 t. 20 apr. 
Szemere Pál uramtól város számára egy ezüst pohara t ve t tünk 4 t. 
Húsvé tkor öreg deákoknak 2 garas. Mendikásoknak 8 poltura. Apró 
gyermekeknek 4 poltura. Deákoknak sz. György napkor 2 garas. 
Mendikásoknak 1 garas . 

Utazási költség. 
Két rendbeli költségek bécsi postáinknak 158 ft. 40 d. Eszten-

dőt ál tal más rendbel i postáinknak imide amoda adott költség 70 ft. 
99 d. 8 jun. Biráink Budára menvén az generalis parancsola t jára 
akkor i költség 14 garas . 14 jun. Bajához a mi négy számú favágót 
küldöt tünk a j ándék pénzt ad tunk 2 t. 8 aug. Az mely emberünk 
Szepesben váczi püspök urunkhoz ő ngához ment az decimák iránt 
ad tunk 3 ft. 11 sept. Bausz Dánielnek Bécsben küldvén To lva j Fe-
rencz uramhoz adtunk rhen. f t . 3. 22 nov. Kecskemétre Karaffahoz 
expediált emberünknek adtunk 12 d. Német Györgynek és Szalai 
Györgynek Miskolczig az ökreink u tán menvén, kiket generalis Karaf-
fa urunk bagázsiai ha j to t tak el 2 tall. 4 oct. Notariusnak Budára 
lévén Gál Jánossa l commissarius urunknál az portiok restantiái iránt 
6 garas 2 poltura. 16 mart. Az á renda végett Budára küldvén Bozó 
P á l t adtunk pro viatio rhen. ft . 40. Más rendre ugyanannak 10 ara-
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nyat. 12 apr. Ujabban emberünk Bécsben felmenvén adtunk 50 ft. 
75 d. Item ugyanakkor sollicitátornak küldtünk egy keszkenőt 25 gar . 

Juh. 
Öreg j u h nro 291. B á r á n y nro 129. D é z m a bárány 29. Ezen 

kivül commissarius ő ngáé öreg juh 13. Item b á rán y 4. 25 maji A j á n . 
dékba adtunk ki 8 bárányt . 8 junii. Budára adtunk 4 bárányt . 21 
szeptembris Kara f fának 1 bá rány t . 

E sorok íratásának oka, hogy Kecskemét és Kőrös bí-
rái Abdi agáért váltságdíj fejében 2,300 és Nemcseli (né-
met) Mehmed agáért 200 darab aranyban kezeskedvén nyil-
vániták, hogy mig Abdi aga megérkezendik, kinek felényi 
váltsága 1250 darabot tesz, ezt lefizetik; de úgy Abdi, mint 
Mehmed agának megérkeztekor az előbbi összeget törvé-
nyes adósságokul tekintik. Miután tehát emiitett Abdi és 
Mehmed agák a keresztyén táborból elhozattak a 2,500 db. 
aranyat ők is letették. Ez okból e pecsétes nyugtatvány 
adatott kezökbe miszerint adósságok eltörölve legyen. 

Magyar aranyakat kell érteni. 
Kelt 1099. Redseb. = 1688 Május 2—Junius l-ig. 

Kivül: Hacsi Szulumány uram adós levele az nemcseli Mehmed 
a g a sarcza felől, ké t ezer öt száz aranyig 

DXV. 

Musztafa 
szpáhi. 

A megnevezett 
őszinte 

Szulejman. 
Ahmed 
cselebi. 

DXVI. 

A diváni tezkere Íratásának oka hogy budai* kincs-
tár (kházine) alá tar tozó (inkább tartozott) Kőrös városá-
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nak lakosai az e folyó 1688-dik évre jegyzőkönyvileg (defterj 
fizetni szokott adójukat elhozták s azt egészben a császári 
tábor kincstáránál átadták. Mivel a fennirt adóból semmi 
fizetni valójok hátra nem maradt, kezökbe e jegy (tezkere) 
adatott, hogy mástól ne háborgattassanak és újra adófize-
tésre ne szoríttassanak. Ezért is a diváni tezkere szerint 
kell intézkedni. 

1099. ítedseb 19-én = 1688 Május 20-án. 
Ali 

(névjeyge) 
Kivül: Anno 1668 die 7 junii. Summárul való quietantia Kőrös-

nek az Lándorfejérvári Nazurtól . 

DXVII. 

Az Abdi aga sarczában Haczi Szulumány uram az 
kecskeméti uramék és az körösi uramék kezekben adott 
3561 tallért. 

Azonban két százhuszonnégy vég abát kétszáz huszon-
négy aranyon, az formányokért adott 39 tallért, ismeg adott 
15 rosz aranyat. 

Az halasi uramék részéről ajánlott 33 aranyat. 
Az hátramaradott részről Haczi Szulumány uram lött 

kezes ugy mint négyszáztizennégy aranyért hogy azt alá 
ne vigyük, hanem itt elégítsük meg az urakat. 

Azonban a széna és fapénzért is kezes lött ugy mint 
7 száz tallérért. 

Az Högyös Györgytől is kértünk kétszáz aranyat. 
Nemczeli Mehemet agáért Haczi Szulumány uram ke-

zes lött ily ok alatt hogy ha kiadják kezességön kétszáz 
aranyig. 

(1688). 
Ugyanezen lap másik oldalán törökül. 
E laistrom : a kecskeméti r á j á k adójáról czolló feljegyzés, 
Abdi agi vál tságára 3561 tallér. 
Az aba á r á r a 224 arany. 

Ismét: Az iró deákoknak 40 tallér, 
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Ismét : Ha las részéről 33 aranyat . 
I smét : P é t e r Deáknak 25 a ranya t , 
Ismét: egy ezüst tallér. 

Tekercs pénz két tal lér . 
(N.-Körös v. levéltárából .) 

DXVIII. 

Dasz dem durchleichtigsten Fürsten und Herrn Herrn 
etc. Maximilian Emanuel in Ober und Nieder Bayern auch 
der Obern Pfalz Herzog, Pfalzgrafen bey Rhein des H. Rom. 
Reichs Erztruchsessz und Churfürsten, Landtgrafen zu 
Leichtenberg etc. Wür Endts endtschribene geschworen 
und bevolmechtigte, auch beude Notarien beuder Märrckht 
Kesgamét und Görösch bey unsern thrauen und Glauben an-
gelobt, auch versprochen, das wür schuldig sein sollen und 
wollen, für des Thyaya Bassa gefangenen Tiirechens (Tür-
kens) und seine 3 Diener Caution den 23 juny. 500 Duca-
ten, gleichfahls den letzten Jully 500, dann den letzten Au-
gusti 500: wie auch den letzten October 500 zusammen 
Zway tausend Specie gewichtig Reichs Ducaten zu erle-
gen. Hingegen aber Proviant und Magasins 
Comm Balthasar Kürs nach eines  

höchst gedacht Iro C h u r f ü r s t . . . . . 
terung bemelten Thyaya Bassa, welche 2000 Specie Reichs 
dukaten nit acceptiern wurdte, die erst erlägte 500 Specie 
Ducaten widrumbg zuruekli zugeben schuldig seye, und ein 
mehrers an solchen in handten zu behalten nit gewalt ha-
ben solle etc. 700 Reichs Thaller welche auf die Hinauflife-
rung des gedachten Bassa nacher München ergehen möchte, 
wann und zum fahl aber von unss endschribnen versprochen 
widerhoffen nit gahalten werden solle, begeben und Verzeichen 
wür uns aller Rechten gewohnheites und Privilegien solcher 
Gestaltes das höchst ernant Iro Churfürst. Mt. mit allen Rech-
ten in so weit als sich solche 2000 Ducaten erstrekhen mit 
unsern Hab und Gueth bezahlt zumachen Gwalt haben sol-
le, disen gethreulich nachzugleben haben wür uns eigen-
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handig endschriben, und unser gewohliches Petschaffs vor-
getrueekht, geben in beisein des hochwolgeboren Herrn Herrn 
Melchior Leopold freyherrn von der Bäckh In Rom. Kay. 
May. etc. etc. Cammerer, General Wachtmaisters Comman-
danten in Ofen, und Obrist über ein Regiment zu Fuess, 
dann den liochwollgebornen Herrn Herrn Heinrich von Ren-
zings Iro Kay. May. Ober Krigs- Commiss. Geschöhen zu 
Ofen den 22 Juny. 1688. 

(Egykorú hivatalos miiiuta.) 

DXIX. 

Nagyságos bég! őszinteszivesüdvözletünk után érté-
sül adjuk, hogy livájaban fekvő Szeged alá tartozó cs. kamra-
java dalmií Kőrös városának lakosai közül Tasi Márton ne-
vűnek 10 darab marhája eloroztatván ő azok nyomát keresi. 
A körösiek szintén itt panaszkodtak s ime ezért küldtük a 
barátságos levelet. Érkeztekor reméljük hogy a jobbágyo-
kat pártolni fogván, az e jegyet hozó fenemiitett jobbágyok 
mellé biztos embert ad, hogy mindaddig keressék mig meg 
nem kerülnek. — Önnek pedig legyen rá gondja, hogy 
az ilyen orzókat kézre keritse és megbüntesse, a tar-
tományról pedig a panaszt elháritsa. Ha a fenirt jobbágyok 
ügye ez izben elhanyagoltatik, innen fognak megbízott em-
bereket küldetni, mert a fenirt kerületből orzásért ide pa-
naszra jövő jobbágy számtalan. Eddig elé is megannyi levél 
küldetett önhöz. Kormányzása alatt ilyesminek történnie il-
domos-e ? Oly annyira értesitének a jobbágyok nyomorga-
tásuk felől, miszerint, ha a könyörülő kormány által e ke-
rületben barangoló rablók meg nem lesznek büntetve s ki-
irtva kibujdosásuk elkerülhetlen. Másként nem boldogulhat-
nak. Alkalmasint az ideérkezett m. rendeletben s a fővezér 
ö méltósága leveleiben önnek meghagyatik, hogy a jobbá-
gyokat pártolja. Hogy tehát annyian, nem ide hanem Nán-
dorfejérvárra menendnek a fővezérhez az könyen megtör-
ténhetik s önt azért értesítjük barátilag, hogy ott önről rosz 
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szó ne hintessék. A fenirt ügyre tehát gondot fordítván, 
annyi rablót kézre kerittessen és büntetés alá vonjon, misze-
rint a jobbágyok és alattvalók megmentetvén békében él-
hessenek. Ekként tessék felfogni. Egyébiránt élete és 
rangja folyvást növekedjék. 

(1688 aug. 18.) 
(Év nélkül) Mehmed aga. 

budai kajmakám. 
Kivül törökül: A szegedi Szandsák bég ő nagyságának. 

DXX. 

Nos Universitas Dominorum Magnatum et Nobilium 
Comitatus Pest Pilis et Solt unitorum, damus pro memoria. 
Quod cum nos pro tractandis et coneludendis certis iisque 
arduis comitatus hos nostros summe urgentibus rebus et ne-
gotiis frequenti numero simul una constituti fuissemus et 
praesentes. Eotum Nobilitas in oppido Kőrös comitatu hoc 
nostro existens, residens, nomine collectivo sumpto praesen-
tavit nobis certain quandam supplicationem in haec verba 
idiomate hungarico sonantem: hogy az ur Isten nagyságto-
kat etc. Nem kétlyük ne volna tudva ngtoknak klmeteknek 
ezekben az változásokban menyi sok nyomorúságot kelleték 
mind az pogány nemzet miatt, mind penig az kimondhatatlan 
nagy portiozás és taxa fizetése miatt, melyet erőnk felett 
kellett fizetnünk, de minthogy felyebb megirt pogány nem 
zet nem tartván senkit nemes embernek az egész holdult-
ságban, azonban az Isten is ő felsége fegyverét az pogány 
ellen szerencsés előmenetellel megáldotta s földünket az po-
gány igájától felszabaditotta, ezután immár akarnánk élni 
régi eleinknek megszerzett nemesi szabadságával, s nem 
akarván tovább portásoknak lenni, minthogy azonkivül is 
az taxánkat esztendőnként az nemes vármegyére fizettük, 
tekintvén ebben is a sok éhelhalásra jutott szegénységet, 
de minthogy az szegénység és városi közrend nemesi sza-
badságunkat lába alá tapossa, minket meg nem böcsült? 
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fogháztatott, vert, taglott, mocskolt, nemesi szabadságunkban 
(salvo tenore sit dictum) bele sz . . t fülünk ballattára, eze-
ket az igazi nemesi vérrel el nem szenvedhetvén, kényte-
lenittetünk régi királyainktol szereztetett privilégiumaink 
mellett feltámadui, és azt azután kiváltképen az rosz embe-
reknek mocskaitól megoltalmazni, kihez képest nagy aláza-
tossan kérjük nagtokat klmeteket méltóztassék minekünk is 

pártunkat fogni és minket is 
nemesi szabadságunkban megoltalmazni és megtartani és 
ha szükség kivánja mind ő felsége mind az méltóságok előtt 
dolgunkat promoveálni el ne mulassa, egyébiránt protes-
tálunk is ngtok s kglmetek méltóságos szine előtt, ezután 
ugy jöjjön házunkra, nemes fuudusunkra mind kivül mind 
belől paraszt biró, tizedes, polgár, hadnagy nemesi szabad-
ságunknak megsértésével, hogy a kin mi esik magának tu-
lajdonítsa, kívánjuk ezen protestationkat az nemes várme-
gye protocollumában tétessék, pro futura cautela. Kiről tes-
timonialist kívánunk nemes vármegye szokott pecsétje alatt, 
mert a hol mi nemesi szabadságunk sértődik ott sértődik 
ngtok s kglmeteké amaz mondat szerént: nam tua res agitur 
paries cum proximus ardet. Mely ngtok s kglmetek hozzánk 
mutatott grátiáját, adja Isten, még maradékaink is meg-
szolgálhassák ; ngtoknak s klmeteknek alázatos szolgái az 
egész, körösi nemesség. Qua succincte praesentata justae le-
gitimaeque eorundem instantiae nosquoque annuere volentes 

praesentibus, protocolloque inserandam 
futuraque eorum pro cautela sub authentico comitatuum 
nostrorum sigillo iisdem extradandam duximus et conceden-
dam, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum me-
diante. Datum ex congregatione nostra die 31 augusti Ao. 
1688 in oppido Kőrös celebrata. 

Lecta et extradata per Danielem 
Bukovaszky praelibatorum comitatuum 

subst. notarium. 
Nádor Wesselényi Ferencz 

pecsétje helye. 
(Eredeti a Szivos család birtokában.) 
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DXXI. 

Das ich endts unterschriebener unter heuntigs dato von 
dem marckt Görösch mehrmalle in abschlag des Churfrt. 
Gefangenes Tiirekhens Thyaja Bassa Cauzion Achthundert 
fiinf und siebenzig Gulden, paar (baar) empfangen habe 
wirdt hiemit bescheudt. Datum Pest des 15 September. 
A. 1688. 

Id est 875 fl. 
Johan Balthasar Selch 

P. H. Chur. Bayr. Profund Magazin 
Commissr. allda. 

(N.-Körös v. levéltárából .) 

DXXII. 

Quandoquidem certo constet Zekelhedienses certis 
restantiis portionum anni praeteriti körösiensibus adhuc te-
neri, ea propter praefatis Zekelhediensibus hisce injungitur, 
ut intra spatium octo dierum praeta . . . is körösiensibus 
plenariam solutionem iüfalubiliter praestent, ni alias militari 
executione ad id compelli adigique velint. Signatum Körö-
sini 6-ta decembris 1688. 

Sacrae Caes. Reg. Mattis P. H. P. H. A. Rensingh. 
Snpremus Commissarius belli-
cus constitutus Budensis nec 
non Ssmi sepuchri jerosolimi-
tani eques. 

(N.-Körös v. levéltárából.) 

DXXIII. 

Siquidem juxta benignam Suae Sacratissimae Caeaa-
reae R. Majestatis resolutionem mandatumque superinde ele-
mentissime emanatum omnes vecturae seil praejuncturae 
indifferenter et cum summo pagensium damno tarn per mili-
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tares, quam alios hactenus usitatae seu extorsae, serio pro-
hibitae et non nisi in certis casibus Regulamento praeprimis 
insertis ibidemque expressis cum praescitu nihilominus su-
periorum et aliorum in suis assignatis Districtibus degen-
tium Bellicorum Commissariorum horumque ordinationibus 
essent imposterum admittendae seu subministrandae . Quo-
propter praemissa oppido Kőrös vi officii hisce notifican-
dum, insimulque adbortandum esse duxi, quatenus nulli, cu-
juscunque etiam conditionis foret, vecturam seu praejunc-
turam quamquam nisi assignationem ab inclyto Commissa-
riatu, vel inclyto Comitatu producerei, vei vero pro quatuor 
equis, seu sex bobus ad vecturam applicandis juxta conti-
nentiam praememorati Kegulamenti quadraginta quinque 
cruciferos pro uno March seu duobus milliaribus exsolveret, 
amplius praestare velit, nec teneatur, ubi vero violenter ad 
similia adigeretur, sine mora ut satisfactio congrua praes-
tari possit, cum denominatione personae excedentis ac spe-
cificatione actus violent! erit insinuandum. Praesentes ita-
que pro ejusdem et oppidi directione extradedi. Datum Pes-
tini Die. (1688.) 

Per Sacrae Caesareae Regiaeque Majes-
tatis Supremum Commissariatum Bellicum 

Budensem. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

DXXIV. 

Memoriale 10 augusti. Az császár adóról nem levén mi 
tudtunkra még akkor semmi emlékezet felőle, bizonyos in-
structioval nem bocsáthattuk el kegyelmeteket. Azonban 
minthogy kivánják és várni nem akarják s nekünk sincsen 
most annyi pénzünk, s ha volna is annyi földre ilyen szoros 
alkalmatossággal lehetetlen dolog elküldeni. Hanem gondol-
tunk ilyen bizonyos fundamentomokat. 1) Ha a summát régi 
mód szerint beérné, klmetek az 1250 tallérokat és az aján-
dékpénzt megtarthatná, azzal az tavalyi módszerént befizet-
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hetné az császár adóját, az mely nem több volt régenten 
hanem 90 harács, mely kilenczven harácstul sem több sem 
kevesebb nem járt hanem egy summába tizenkéíszáz forint 
id est fl. 1200 mint ezt a tavalyi quietantia megmutatja. 2) 
Ha igy nem lehet, az uraknak azon kell supplicalni, hogy ily 
hirtelen ne sanyargassanak érette, hanem várjanak őszig, 
akkor valami uton módon lehet megszerezvén megküldjük : 
az mint eleitől fogva nem most hanem ősszel szoktuk befi-
zetni. Ha ez nem használ 3-dík fundamentom ez: Ha Isten 
után valamely nem reménlett embertül 3 hónapi interesre 
feltalálja, kérje fel klmetek. De többet ne hanem 200 közön-
séges aranyat, oda való módon hat forintban számlálván 
minden aranyat. Az kétszáz aranybul egészen kitelik. NB. 
4) De rab szabaditás fejében fel ne kérje klmetek; mert ha 
egy urnák ebben kedve telnék e felső pártrul, másik ismét 
több nyűgöt igyekeznék nyakunkba vetni; ha különben 
nem lehet inkább Istenért s az ő dicsőségéért, sok özvegye-
kért jobb kegyelmeteknek az város költségén ott mind addig 
várakozni mig megkiildhetjük; hogynem kifizethetetlen 
adósságba verni az szegény várost. Az több dolgok álljanak 
az klmetek jó lelkiismeretin etc. 

(1688); 
(N.-Kőiös v. levéltárából). 

DXXV. 
Säcrae Caesareae, Regiaeque Majestatis, Generalis 

Campi-Mareschaili Locumtenens unius Regiminis Cataphrac-
torum, et unius Desultorium Colonellus Donatus Heisler Li-
ber Baro de Heitersheim. 

Quandoquidem certo experior, non paucos Incolarum 
oppidi Debrecen qui ad praecavendas Portiones, se se sub-
traxerunt, et in diversa loca receperunt, etiam in Inclyto 
Comitatu Pestiensi delitescere, de quibus capiendis, et re-
ferendis licet tam Excellentissimi Domini, D. Generalis, Co-
mitis a Carafa, quam vero, meum Mandatum, iteratis vicibus, 
ubique per Civitates, oppida, et Pagos publicatum fuerit; ta-
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men Judiees et Ineolae Locorum, contumacia ducti, fugili-
vos Debrecinienses, non solum capere, et reducere renuerent; 
verum etiam ipsos lactare, detinere vel ipsis suplerfugium 
dare praesumerent, in grave oppidi Debrecen damnum, et 
militiae substentandae detrimentum. Itaque omnium Loco-
rum, nominanter Körösiensibus Judicibus et Incolis severe 
injungitur, ut absque ulteriori proerastinatione, excusatione, 
aut tergiversatione, omnes Debrecinienses fugitivos, inter se 
babitos, et dehinc illuc venturos, tammodo, quam in poste-
rum capere, et ad meas manus ducere non ncgligant: si 
enim omnes a priori mandatorum publicatione, ibi repertos, 
et reperiundos statim non reduxerint non solum istorum por-
tiones solvere debebunt; sed pro omnibus et singulis ducen-
torum aureorum muletam, aliquampue comtumaciae poenam 
non subterfugient. 

Datum in Debrecen die 22 febr. Anno 1689. 
P. H. Donatus Heisler. 

(Eredeti körlevél N.-Kó'rös v. levéltárából). 

DXXVI. 

Szolgálatom ajánlása után, bogy a jó Isten megáldja 
klmeteket lelki testi javaival szivböl kívánom. 

Böcsületes biró uram sérelmes tanácsával együtt el-
vettem a klmetek két ízben nekem küldött levelét, melyben 
mit irjon klmetek értem, bogy tudniillik kívánná klmetek 
engemet liogy menjek köziben törvényre, de énnekem klme-
tekkel semmi törvényes causam nincsen . . . . commissarius 
uram ő nga Charaffa uram ö nga parancsolatjából nem enge-
di, az igazság is azt hozza hogy senkin két portiot ne ve-
gyenek ; ezért én is még klmetek között voltam, reám vet-
tetett portiot minden perpatvar nélkül megadtam, és klme-
tek közül kijöttem mivel nem maradhattam klmetek között 
városunk lakosi miatt, mivel Vásárhelyt születtem és holmi 
kis javaimat ott kerestem, szükségesképen ezért haza kellett 
jünöm, és klmetek között semmi javaim nem maradtak, 
és itt városomban minden reám vettetett portiomat megfize-
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tem; azért böesületes bíró uram, a mely jószágomat klme-
tek elfogta , aval nem tartoztam, mivel akkor is eléggé til-
tottam klmeteket császárunk és koronás király urunk com-
mendás és commissarius urunk ő nagyságokkal hatalmára 
300 tallérig, törvénnyel, az én jószágomhoz ne nyúlna, de 
klmetek minden törvény és tilalom kévtil, az én jószágomat 
elfogta. Ezért is szükségesképpen folyamodtam császárunk ü 
felsége commissariusához, és ü nga nem engedi, hogy kl-
metek közé mennék törvényre, mivel ű nagysága commis-
sariussága alatt vagyok ez ő nagysága parancsolatjához 
kell hallgatnom. Azért ha nehezteli klmetek, a klmetek elá-
restáltatott jószágát, mivel azt irja klmetek, hogy nem ér 
meg ennyit a mennyit elárestált a commissarius uram ő nga, 
klme ek azon két ökrömet és búzámat hozza Szegedre, és 
én megelégszem azon én jószágommal, és klmetek azon jó 
akaróim legyen mint ennek előtte is ugy kivánom. A klme-
tek válaszát elvárom nyolezad napig. De coetero Isten ol-
talmába ajánlom klmeteket. Datum Vásárhely die 13 junii. 
1689. 

Klmetek jóakarója. Vásárhelyi nemes nztes. 
Török Ferencz szolgálok. 

Külczim : Böesületes Kőrös vá rosának b i r á j á n a k és t anácsbe l i 
j ó a k a r ó u ra imnak ő k lmeknek a d a s s é k ez l eve lem cito cito. 

(N.-Kőrös v. Levé l t á rábó l . ) 

DXXVII. 

Von der Röm. Kaiser, auch zu Hungarn und Böm-
haimb Königl. Mayst. Hinterlassenen Hoffgriegs Raths we-
gen hiemit allen Generalen, Vice Generalen, Obristen Com-
mendanten, befelchshaberen, undt anderen Hoch: undt nide-
ren- Offiziren teutsch- undt Hungarischer Milit. anzudeuten. 
Demnach bey dem Hinterlassenen Kays. Hoffkriegs Rath 
die Innwohner zu Köröss gehorsambst angezeigt, wie dasz 
diesz Jahr hindurch ausz denen umbligenden Märkten, undt 
Dorffschafften unterschidliche leuth mehrerer S i cherhe i t hal-
ber in annach währenden Kriegsläuffen nach besagtes Kö-
röss sich begeben, die mit denen aldortigen Innwohnern zu 
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bezahlung deren mitlitarísohen Portionen, wie auch praes-
tirung anderer gemainen Anlagen pro rata concur vier et. 
Nachdeme aber bey erfolgten besszeren Zeitten diese letithe 
sich von dannen wideruinben zu Ihrer Häusern begeben, 
sich selbe unterfangeten durch assistenz unterschidener 
Kriegs-Ofncier obgedachtes für dero contingent dargegebe-
nes Contributionsquantum mit Anhaltung Ihrer Mitbürger, 
bedienten, leüth, und viechs, auch anderer Sachen von Ko-
ros, ganz vermesszentlich zu extorquiren, und zurukh zu 
fordern, vordurch Sye von Köröss in Ihrem Handl und 
Wandl gänzlich gehinderet, auch mithin ausszer des standt 
zu weitteren beytrag deren gemainen onerum zet wur-
den, und dahers ums zeitliche und gemäszsene remedirung 
gebetten. Zumahlen nun aber dergleichen proceduren, undt 
exactiones denen allgemeinen Rechten zuwider!auffen, Krafft 
deren die repressalien vieler gefährlicher, und dem publico 
schädlicher consequenzien halber höchstens verbotten : auch 
die Kays. Officier ohne Specialbefelch sich hierzue zu ge-
brauchen nicht befaegt sindt. Alsz ergehet in allerhöchstge-
dacht Kays. Mays. Nahmben an alle, undJede anfangs Ermelte 
Generalen, Vice-Generalen, Obristen, Commendanten, Be-
felchshabern und andere Hoch- und Niedere-Kriegs-Officier, 
teiitsch und hungarischer Miliz der Ernstliche befelch kiemit, 
dasz Sye weder für sich Selbst, noch durch ihre untergebene 
fürshin vielbesagte innewohner zu Köröss, mit dergleichen 
repressalien auf einige weisz beschwören; undt mithin in 
Ihren Gewerben undt Handlungen hinderlich sein; sondern 
die umb solche assistenz ansuocbende Partheyen an gehöri-
gen Instanzen und Ställen weisen sollent Daran wirdt voll-
zochen mehr allerhöchst gedacht Ihrer Kays, undt Königl. 
Mays, allerhöchster Will und maynung, denne dieselbe in 
Ein und andern gehorsamst nachzukommen wisszen werden. 

Geben Wienn den Sibenden Monats Tag octobris im 
Sechzehenhundert Neun und achtzigsten Jahr. 

Ex consilio Bellico die et Anno ut supra. 
P. H. Christoph Dorsch m. p. 

Franz Josef Khren m. p. 

TŰRÖK M. K. EML. 1—2. 12 
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DXXVIII. 

Én Darvas János méltóságos gróf gemesi Forgács Si-
mon uram ő nga gácsi jószágának inspectora és egyszers-
mind plenipotentiárusa, Adom tudtára mindeneknek az kik-
nek illik, hogy gróf uram ő ngának lévén itt egy bujdosó 
Szabó János nevü körösi mezővárosabeli, mely Pest várme-
gyében vagyon, jobbágya, megtekintvén ezen jobbágynak 
ugy eleinek jobbágyoskodását, ezt is hozzá adván, hogy 
mostan klmes koronás király urunk ő felsége szolgálatjára 
applicálta magát, consideratióban vévén ezt is, hogy régi 
dicsőséges magyar nemzetünk szabadságbeli személyekkel 
szaporodhatna és nevekedhetne, és bizonyos szükségére 
nézve is gróf uramnak ö ngának vettem föl fölyül megneve-
zett Szabó János uramtól nyolczvan tallérokat garas pénzzül. 
Annak okáért gróf uram ő nga consensusából és pecsétes 
plenipotentiája mellett sokszor emiitett Szabó Jánost és fe-
leségét Szőrös Annát, fiait Szabó Istvánt és Andrást, leányit 
Katát és Annát vigore praesentium liberálván, a minthogy 
Isten kegyelméből születendő mindkét ágon levő gyerme-
keit is liberálom in perpetuum, ugy hogy mindenütt az ma-
gyar korona alatt, valahol akarja maga, felesége és mindkét 
ágon levő maradéki gróf uram ő nga miatt ugy suceessori és 
legatariussi miatt is szabadosan lakbatik s maradhat, jühet, 
mehet, sőt kegyelmes urunktól ármálist privilégiumot impe-
trálván is, annak is consentiálok. Melynek nagyobb bizony-
ságára adtam ezen levelemet kezem Írásommal és pecsétem-
mel megerősítvén. Datum in libera ac regia Civitate Pesti-
ensi Anno 1689 die 21 mensis maji. 

Idem Joannes Darvas qui supra P. h. 
Coramme Joanne Jánossy Jur. Assore Cottuum Pest Pilis 

et Solt unit. P. h. 
Coramme Johanne Gyürki Jur. Assore Cottuum praefat. 
Coramme Francisco Sőter Comitatuum Pest Pilis et 

Solt unitorum substituto Vice Comite P. h. 
Coramme Georgio Pázmány Jur. Not. Opp. Kőrös P.h. 

(A nemes Szivos család levél tárából .) 
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DXXIX. 

Én Gimesi gróf Forgács Simon szentelt vitéz, nemes 
Borsod vármegyének főispánja, koronás urunk Ő felsége 
egyik m a g y a r regementjének vicze colonellusa s főstrázsames-
tere, nemzetes vitézlő Darvas János uram ő kglmének, most 
Budára nemes Pest vármegye gyűlésére menvén, adtam 
telyes plenipotentiát mind az nemes vármegyét illető dol-
gokra nézve, tani in privatis, mivel magam ő felsége dolgai-
ra nézve jelen nem lehetek, ismerje azért mind az nemes 
vármegye s mind más jóakaró uraimék plenipotentiariusom-
nak ö kimét. Datum Gács 13 May 1689. 

Gróf Forgács Simon P. h. 
Én alábbirt, bizván megnevezett Darvas Jáuos uram ő 

klme dexteritásában, minthogy más distractiomra nézve Bu-
dán celebrálandó nemes Pest Pilis és Solt vármegyéknek 
generalis gyűlésére magam nem mehetek, töttem plenipoten-
tiáriusommá ő kimét megirt Darvas János uramat. Actum 
Cossoviae die 15 mai 1689. 

P. h. Gróf Forgács Ádám. 
(Eredet ie a Szivos család birtokában.) 

DXXX. 

Anno 1690 die 28 Augusti. Peremptorie Plenipotentia-
rii oppidi Kőrös, in Consilio Bellico taliter comprobarunt ex 
Regestis suis, quantum pro portionibus ad annum 1688 
Illrmo Dno Commissario Rensing in parata pecunia exsolve-
rint. Et quidem : 

Primo 1688 die 8 Februarii Georgius Kállai jur. sena-
tor cum nobili Georgio Pázmány jurato notario dicti oppidi 
Körös annumeravit Rhen. fi. 1008. 

2-o) 1688 die 3 Martii in oppido Kőrös Judices exolve-
runt fl. 2500. 

3-o) 1688 die 26 Martii Franciscus Karai et Georgius 
Varga jurati senator es administrarunt fl. 1160 d. 50. 

11* 
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4-o) 1688 die 12 Április Martinus Seres judex Prima-
rius p.t. cum nobili Georgio Pázmány jur. notario. Kunszent-
miklosini persolvit fi. 1440. 

5-o) 1688 die 3 May Albertus Torsa et Michael Siros 
jur. senatores administrarunt fl. 1500. 

6-o) 1688 die 14 Maji Johannes Török juratus senator 
cum nobili Georgio Pázmány comportavit fl. 1300. 

7-o) 1688 Paulus Bozo et Joannes Deák jur. senatores 
die 24 Maji annumerarunt íl. 1100. 

8-o) 1688 die 3 Junii Franciscus Karai judex Primarius 
p. t. cum nobili Georgio Pázmány persolvit fl. 785. 

9-o) 1688 die 24 Junii judex primarius Franciscus 
Karay cum nobili Georgio Pázmány administravit fl. 496 
d. 50. 

10-o) 1688 die 2 Julii Martinus Seres et Joannes Sza 
bó jur. senatores repraesentarunt fl. 300. 

11-o) 1688 die 8 Augusti Michael Vas et Georgius 
Kállai jur. senatores comportarunt fl. 325. 

12-o) 1688 die 20-a Augusti Körösini judices et jurati 
senatores exsolverunt fl. 353 d. 50. 

13 o) 1688 die 24 Augusti Kecskemétini judex prima-
rius Franciscus Karay cum nobili Georgio Pázmány fl. 300. 

14-o) 1688 die 4 Novembris Franciscus Karay Judex 
Primarius cum Georgio Pázmány administravit fl. 143. 

15-o) 1688 die 24 Augusti Kecskemétini fl. 350. 
16-o) 1688 die 1 Április Stephanus Sepsei exactor por-

tionum cum nobili Georgio Pázmány fl. 300. 
Latus facit Rhenen fl. 13361 d. 50. 
NB. Octingentos antem florenos quando ultimate 1688 

die 17Decembris eonnumeravimus taliter explevimus. Eodem 
die exaetores primo dederunt fl. 334. 2-o) iidem exactores 
dederunt fl. 266. 3-o) Judex secundarius Johannes Erdös ex 
commuui bono praesentavit fl. 200 computatis computandis 
faciunt fl. 800. 

( E r e d e t i m i n u t á r o l . ) 
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DXXXL 

Oppidum Kőrös. 
Anno 1683 et 684 tempore hiemali pro portioné exol-

vit domino Duglas Commandanti Gácsiensi Rhenen, fl. 2000. 
Quorum quietantia inter disturbia temporum perdita 

est, sed constat ex Regestro. 
Eidem Dno Duglas 1684 die 28 Martii pro portioné 

exolvit, (prout ex quietantia Gen. Dni Johannis Darvas 
Judlium apud nos habita apparet) Rhenen, fl. 1664. 

In iisdem praespecificatis Annis 1683, 1684 et 1685 
etiam plures exolvit oppidum Kőrös sed quoniam propter 
disturbia temporum perdita sunt Regestra et Quietantionales, 
ignoratur quantum ? 

An. 1684 tempore Obsidionis prioris budensis huszarones 
kékkővienses, karponienses lévenses, gácsienses, neosolien-
ses, ajnácskőienses, signanter Gregorius Horváth, Thomás La-
bancze, Joanes Kurdis, Franciscus Nagy de Nagyuti, Andreas 
Kis, Paulus Deák et Kop . . . complicibus sociis propter ma-
jorem securitatem suorum, adjunxe . . . . interdum etiam mili-
tes Germanos et Croatas cum quibus u n i t i . . . . super oppidum 
Körös tribus vicibus ex propria sua authorit . . . . cerunt 
executionem et violentiam, majori exparte depredan 
colarum omnia a longo tempore conquisita sua bona. Quae 

condignam aestimationem in minori et levi praetio 
aestimarentur . . . . facillime extenderent sumrnam rhen. fl. 
10500. 

In eodem anno diversis vicibus praespecificati husza-
rones cum suis complicibus sociis abegerunt pecora Körösien-
sia nro 2030; propter quod damnum isto anno ferme nihil 
potuit misera plebs seminare. 

Anno 1685 tempore hybernali Szolnokinum adminis-
travimus militiae sareae portiones panis diversis vi-
cibus nro 7877 super quib . . sumus quietati a dno Francisco 
Adamo Khibel. 

Anno 1685 tempore hybernali Szolnokinum administra-
vimus ibidem existentibus diversis vicibus por-
tiones panis nro per quibus non sumus quietati. 
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In eodem anno et tempore hibernali Szolnokinum mi-
litiae Caesareae vicibus eurrus foeni nro 500. 

Item eurrus ligni nro 700. 
Partim sumus, partim vero non sumus quietati. 
In eodein anno et tempore hybernali Szolnokinum ad-

ministravimus militiae Caes. pecora mactabilia binis vicibus 
nro 55 super quibus a Dnis Franc. Adamo Kliibel et Conra 
do Heuber sumus quietati. Item avenam suqer quibus etiam 
sumus quietati nro 48 metretas-

In eodem anno et tempore hybernali Szolnokinum ad-
ministravimus militiae Caes. diversis vicibus urnas vini nro 
203 et duos cubulos. Quemlibet urnám acceptarunt in portio-
nibus sex et medio floreno. Facit summa Rhen. fl. 1322 den. 
75. Item paratam pecuniam diversis vicibus Rhen. fl. 9582 
super quibus omnibus sumus quietati a Dnis Franc. Adamo 
Khibel, Conrado Hueber et Joanne Georgio Reutter. 

Anno 1686 in mense aprili pro diseretione debiumus 
dare excellmo pie defuneto Generali Mercy in Specie aureos 
325. Etiam excellentissimo Dno Heysler debuimus dare 
aureos 200 in specie pro diseretione. 

Eodem anno tempore vernali ex mandato Commissarii 
Danielis Veber, administravimus Szolnokinum 30 currus, qui 
primum Onadino annonam devexerunt, post modum cum 
castris moti sunt ad Budam, ubi in negotio suae Mattis inser-
vierunt per tres menses. Secunda demum vice bos redimen-
dos administravimus ex mandato Dni Lenich 24 currus, qui 
denuo inservierunt in negotio suae Mattis sacrmae per quin-
que menses. Unde propter per ingentem laborem famem et 
sitim vix media pars bovum nostrorum sanus advenit. Et qui 
adverunt etiam, (nescitur qua de causa) sequenti anno mor-
tui et crapati sunt. 

In eodem anno mense Octobri cum Illmi Dni Hoffchir-
cher et Ricsárdy Szolnokinum comitassent excelmum Dnum 
Karafa, inde redeuntes apud nos cum trecentis militibus una 
nocte permanserunt, sequenti vero die Budam tendentes, qui-
dam ex militibas istis abegerunt pecora nostra nro 60. 

686 usque ad annum 1689 Dno Commis-
sario Rhensingh pro porti., ibus nostris diversis vicibus 
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exolvimus paratam pecuniam Rhen. f. 32,745 ubi notandum. 
est quod Dnus Commissarius Rensingh nos quietavit super 
fl. 31,581 et retinuit apud se fl. 1144. 

Dno Commissario Rensing coactive Rhen. fl. 
735 debuimus pro discretione dare. 

In iisdem annis ex mandato ejusdem' Dni Commissarii 
Rensingh diversis vicibus tantos currus administravimus pro 
instruments bellicis et aliis rebus deportandis, quorum vectu-
rae praetium extenderet in summa (cum administratis certis 
laboribus) Rhen. fl. 2228 prout clarum est ex inquisitione 
nostra contra Dnum Rensing conscripta. 

Anno 1686 tempore hybernali ex mandato ejusdem Dni 
Commissarii Rensing Dni locumtenentis baronis de Heuschin 
inclytae Legioni Ladronianae administravimus nro 153 tarn 
currus quam trahas foeni Pestinum. Super quibus quietavit 
quidem dus Commissarius Rensingh et etiam praetium foeni 
secundum citum suum aestimavit quemlibet currum duo-
bus florenis ti quinque denariis computando summam 
extendisset Rh. fl. 343 d. 25. Interim pro portionibus nostris non 
acceptavit pud se reservavit. Quae tamen levis aesti-
matio ad solummodo vecturam vix praevaluisset. 

Anno 1687 die 11 Junii. Cum ex portionibus nostris 
certam quotam tassemus Budám a Buda duobus 
milliaribus in praedio P quidam huszaranes kék-
kőienses, signanter Joannes Lámi nus Hering Stepba 
nus Szabó Peczeliensis Stephanus Andreas Palánki, 
Andreas Nagy, Joannes Monas, Samuel Házik etc. cum com-
plicibus suis sociis, more praedonum invaseruut nobi.. et 
prius vehementer nos dedolando et vulneraudo post modum 

rapuerunt et abstulerunt paratam pecuniam Rhen. fl. 
700 equos bonos undecim, quorum praetium praevaluisset 
Imper. nro  

Anno 1688 ex mandato ejusdem Dni Commissarii Ren-
singh militiae suae mattis sacratissimae administravimus 
diversis boratores nro 71. . . . . . . . . 
Menses penes ripam Danubii viam procurarunt Qui  
integre et recte non exolvisset sex polturas ordinarium . . . . 
. , . . ibidem existens constitute officialis Theodorus Ku. . , 
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buimus ipsos adjuvare pro laboribus solvendo 
Rhen  

Anno 1687 in mense Augusti excellrni Dni Gralis Ve-
terani, ad servitia suae Maitis Sacrmae administravimus 25 
currus. Quibus per tres septimanas annonam deportarrut ex 
Szolnok et Buda ad Castra ad Dósam posita. 

Eodem anno in mense septembri. Ex mandato serenis-
simi DueisLatharingiae ad servitia suae Mattis sacr. adminis-
travimus 40 currus. Quibus una vice ex Buda Szolnokinum 
magnae armadae annonam devexerunt. 

Eodem anno in mense octobri ex mandato illrmi co-
mitis Serau ad servitia suae Mattis sacr. administravimus 30 
currus. Quibus ex Buda annonam deportarunt ad castra ad 
Dósam posita fenne per unum mensem. 

Eodem anno in mense novembri ex mandato serenissi-
mi ducis Lotharingiae ad servitio suae Mattis Sacrmae ad-
ministravimus 30 currus. Quibus primo avenam deportarunt 
ex Buda ad Castra ad Agriam posita, post modum cum Tur-
cae valedixissent Agriae, illos usque Debreczinum eurarunt 
transportari. Unde propter incommoditatem temporis et 
itineris vix media pars bovum nostrorum et curruum advenit. 

Anno 1687 die 30 septembris milites quidem germa-
niei ex regimine Taffh et Hormh signanter hon. Peter Jurkel 
Hartvick et Fisser abegerunt pecora nostra (cum adjunctis 
20 sociis) nro 50. Tnsuper illo tempore ante portám nostram 
ex concivibus nostris Johaonem Szabó praenumerati milites 
occidemnt. 

Anno 1687 die 16 Jtinii. Cum turcae et tartari Belgra-
dino ascendentes Agriam voluissent intrare, penes oppidum 
nostrum per medium diem commorabantur. Et tunc quidam 
milites Szolnokiénses germanici et hungarici nro 20, in pro-
prio negotio apud nos versantes propter metum turcarum et 
tartarorum se receperunt inturrim nostram. At cum hocturci 
et tartari animadvertissent primo 20 equos illorum ex cemi-
terio nostro abstulerunt, pro quibus alios 20 equos coacti 
fuimus dare. Postremo dum templum nostrum voluerunt in-
cendere ut illos eo facillime póssint convincere. ítaque moti 
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ab inevitabili periculo et zelo Christianitatis erga Deura et 
proximos illos, pro redemptione templi et militum exolvimus 
tureis et tartaris aureos in speeie 525. 

Anno 1688 in mense novembri Illmus Dnus Doria cum 
Regimine Excellmi Caraffa et cum duobus aliis (ex volunte-
ris) companiis apud nos p e r S e p t e m dies e t noctes commora-
tus fuisset praeter ordinaria et quotidiana alimenta, i p s i mi-
litiae suppeditavimus metretas (tam siliginis quam hordei) 
pabuli ....nro 800 sub spe ista, quoclin portionibus nostris ac-
ceptabuntur. Sed nec bactenus est acceptatum. Praetium pa-
buli, quemlibet metretam secundum aestimationem militum 
per unum rhen. florenum numerando facit fir  

Anno eodem in mense decembri similiter duas compa-
nias ex Re excelmi dni Haysler ordinariis et quotidianis 
alimentis per septimanas sustentavimus. Post modum 
cum Dnus Pie residua parte illius Regiminis nos 
visitasset, una die et ipsis res necessarias suppedi-
tavimus. Tertia demum vi tionati excellmi Dni Hey-
sler bagacziae, in fine mensis peditavimus babulum 
ex siligine metretas nro  

Anno eodem in mense septembri. Cum bagaczia Ex-
cellmi Dni Karafa Eperjesinum ascendisset, pro advehendis 
curribus ipsorum administravimus Miskolczinum usque nro 
120, Boves et equos nro 16. 

Anno 1689 Gnoso Dno Joanni Nicoiao Wilfesheim an-
nonae praefecto budensi ex portionibus nostris (post valedi-
ctionem . . . . Commissarii Rensing paratam pecuniam exol-
vimus vicibus Rhen. flr. 781... Reliqua damna solu-
tiones et insolentias nostras De.. scri ret praenumerare etc. 

Ratione Decimarum Regalium Constitutio Körösiensis 
ab antiquo uno et aequali modo tractabatur. Non in natura 
sed in pecunia. Admodum reverendissimi electi Episcopi Va-
czienses percipiebant in specie pro decimis quovis anno 
aureos 108 prout ex quietantiis apud nos habitis darum est. 

Haec omnia supra harum serie praenumerata, in omni-
bus punctis clauKulis et computatis computandis, vera firma 
rataque esse pronuntiamus. Et pro major] fiducia, sub jura-
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mentő contestamur, opposito etiam sigillo nostro authentico 
coníirmamus. 

Porro oppidum Kőrös exemptis extraneis inter nos in-
habiíantibus habet incolas sive hospites nro 242. Item adve-
nas apud alios inhabitantes sive inquilinos nro 68. Boves 
nro 330. Pecora nro 173- Equos nro 37. 

Anno 1689 die 1-a Septembris in oppido Kőrös Lectae 
et extradatae per juratum notarium, coram judice primario 
Petro Buda, judice secundario Joanne Pál praesentibus 
omnibus juratis senatoribus. 

(Eredeti , a mint látszik minutából.) 

DXXXII. 

A Sacratissima Rom. Caesarea ac Regia Hungáriáé et 
Bohemiae Majestate in hoc relicto consilio bellico ad inti-
mandum omnibus Generalibus, Vice Generalibus, Colonellis, 
Commendantibus, Commando habentibus, majoribus et mino-
ribus germanicae et hungaricae militiae officialibus. 

Posteaquam apud Caesareum relictum inclytum consi-
lium bellicum habitatores oppidi Kőrös humillime exposuis-
sent: quod qualiter per spatia horum annorum ex circumja-
centibus oppidis et pagis ; majoris securitatis causa, variae 
sortis homines, durante adhuc actuali turbine Mártis ad prae-
dictum oppidum Kőrös se contulissent, qui cum ibidem in-
habitantibus incolis ad solvendas portiones militares, ac etiam 
praestanda alia communia onera pro rata concurrissent; post-
quam vero subsecutis melioribus temporibus praedicti homi-
nes se iterum separassent, et ad propria domicilia se contu-
lissent, ac deinde per assistentiam variorum militarium offi-
cialium pro praetitulato se contingentis contributionis quanto 
cum detentione et arestatione suorum concivium, famulorum, 
hominum et pecorum aliarumque rerum ex Kőrös modo te-
merario extorquere et repetere praesumpsissent. Qua de causa 
praedicti ex Körös in suis questibus et mercantiis totaliter 
impediuntur, ac simul extra statum et potentiam futurorum 
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supportandorum communium onerum constituuntur. Idcirco 
pro maturo et salubri remedio supplicuissent. Cum vero simi-
les questus et exaetiones communi justitiae contra veniunt, 
virtuti illorum, qui repressalia multo periculosiora ipsi publi-
co nocivas consequentias summe prohibitum sit, ac etiam 
Caesarei officiales sine speciali mandato ad similia se abso 
lute ingerere non debeant. Idcirco emanat nomine ipsius 
Sacratissimae Caesareae Majestatis ad omnes et singulos in 
initio nominatos Generales, Vieegenerales, Colonellos, Com-
mendantes, Commando habentes et alios majores et minores 
germanicae et hungaricae militiae officiales militares serium 
mandatum, quatenus nee per se, nec per sibi subjectos fur.... 
toties nominatos incolas oppidi Körös similibus repressaliis 
ullo modo audeant aggravare, nec in suis questibus et rner-
cantiis impedire. Quin imo illos, qui íalem assistentiam pe-
tierint ad competentem instantiam et locum dirigere tenean-
tur- His satisfit superius memoratae Sacratissimae Caesareae 
ac Regiae Majestatis menti ei voluntati, cui se humillime in 
uno et altero optemperaturos et satisfacturos scient. 

Datum Viennae 7. 8-bris 1689. 
(Egykorú másolat N.-Kó'rös v. levéltárából.) 

DXXXIII. 

Istenttil sok jókat kivánunk klmeteknek. 
Az klmed í l juni i datált levelét 15-dik ejusdem Ko-

márombul ugyan kecskeméti emberséges ember kezünkhez 
hozta fogyatkozás nélkül; és hogy mindjárt azon nap repli-
cát nem adtunk és inditottunk, annak oka ez: mert még 
mind az két ecclesia részérül, elsőben discurálni akartunk jó 
módjával, azon klmed maga gondolatlanul és hertelenségébül 
esett irásárul. Nem biztuk mi klmedre azt a dolgot. Elég is 
Bécsben egyszer egy úttal egy solicitatiot végben vinni. Ren-
sing dolgához, ám akár mint vexálták és ijj esztették volna is 
klmedet nem kellett volna magát avatni. Ez csak arra való 
practica, miképen abban az jó dologban, melyre mitőlltink 



1 8 8 SZILÁDY ÁROjS ÉS SZILÁGYI SÁNDOR. 

bocsáttatott klmetek remorát szerezhessenek ; de ez a tanács 
hogy annak totis viribus ellene mondjon klmed. Az ki az 
eke szarvára tette kezét vigyázzon az előtte valókra és ne 
tekintsen hátra. Klmed is ne ingerálja Reusing dolgában 
magát, hanem lásson az ekklézsiai dolgoknak solicitatiojá-
hoz. Ebben klmeteket senki nem impediálhatja, ha szintén 
ugyan strictissime akarná is impediálni. Mert mindenkor, 
minden időben és minden dolgok iránt szabados volt és ma is 
az a solicitatio, senkit azért sem meg nem szidtak, sem arestu-
moztak, annyival inkább tömlöezöztenek. Klmetek constan-
ter, mind addig mig végre nem viszi ezen dolgot, várakoz-
zék, magát mindenek ellen megerősítvén, igyének igazságá-
val és a jó.lelkiismerettel tűrjön és szenvedjen. Aztán summa 
summárum. Nem tudta avagy hallotta-e klmed azt? Ha ugy, 
tudja és tanulja meg. Rensing ellen sem mi sem kecskeméti 
uraink, annyival inkább az nemes vármegyének lakisi és 
szegényi azt az inquisitiot nem indítottuk és nem indították ; 
hanem legelsőben is annonae praefeetus Willfessceim urunk 
ő klme, annakutánna az Bécsből alá bocsáttatott Ferd. 
Helff. Blassa Mileilhen commissarius ő nga citált bennünket, 
mediantibus Uteris generosi dni substítuti comitis Francisci 
Sötér et dni judlium Ladislai Barsi nec non Stephani Kandó 
et Francisci Tolvaj, ezer tallér bírság alatt, kiket klmed, 
pro majori lumine, ezen párokbul eszében vehet, de ezeket 
pro futura eautela magátul ki ne adja akár ki kérésére is, 
mivel itthon is, az futó alkalmatosság iránt nem páriáltat-
hattanak. Rensing ellen sem kezdöttük, ugy el sem végezhetjük 
ezen dolgot, hanem mindenkor mikor citáltatván compáreál-
tunk patiensek voltunk: mert fide mediante adigáltattunk, meg 
penig birság alatt, arra, az mit Rensing ellen mondottunk 
és sub juramento comprobáltunk, azt elsőben sub authentico 
a minket citálóknak, mind a nemes vármegye részérül s 
mind a felyebb emiitett commissarius ő nga parancsolatjára 
kiadtuk, annakutánna Rensing annak nem hivén ugyan ad 
frontem szömttil szemében is megmondottuk. Azért nem mi 
velünk vagyon pori Rensingnek, hanem a kik indították és 
ágálták eddig, ezután isr mind az nemes vármegye s mind 
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az inclita camerális budai inspectio s mind az annonae prae-
fectus készek az megfelelésre. Csak kolezos Reusing dolga, 
tavaly is mind effélével ijeszgette Bozó és István deák ura-
inkat, bogy a decimák iránt Bécsben voltanak. De minthogy 
nem annuálták minden ijesztgetése csak füstben ment. így 
mostan is csak füstben fog menni, csak ne incumbáljon vagy 
egyik vagy másik ijesztgetésének, avagy szép szin alatt való 
hizelkedésének, lásson dolgához klmetek, hiszen ha ugyan 
casu quo (kit Isten ne adjon) valami non putarem esnék is 
rajtunk, addig avagy azután is a mi kárunk lészen az, azért 
klmeteket senki nem fogja okozni és nem is okozhatja. In 
reliquis legyen az Ur oltalmában az klmetek élete. Datum 
Körös 1690 die 18 junii. 

Klmetek jóakarói, körösi és kecskeméti 
reformata ekklézsiának elöljáró gondvi-

selői mp. 
P. S. Az szőnyeget studio ez alkalmatossággal elhagy-

tuk, mivel gyalog postának nehéz annyira hordozni. Azom-
ban ha discretiora kelletik pénzzel hozzá, ugy Ítéljük min-
denek rendek elveszik az dukátot; ha penig valaholott nagy 
kaput nyithat vele, ha ott nincsen is, csak igérje meg, data 
occasione, ha izenetet veszünk felőle, azonnal felszolgáltat-
juk etc. 

NB. Ha penig ezen citatiokat valaholott szükség alatt 
producálni kellene, addig kezétül ki ne adja mig magánál 
párban nem hagyja, mert mint felyebb is iránk, még ezek 
minékünk pro futura cautela kívántatni fognak. 

(Eredetié N.-Körös v. levéltárából) . 

DXXXIV. 
Jelen tezkere igy hangzik : 
A budai császári ráják közziil Csőrös (Körös) nevű fa-

lubeli ráják a felséges padisah áldást árasztó színének a 
végitéletéhez hasonló igazsága elé tiszteletteljes hódolattal 
járulván, hódolatuk elfogadtatott, hogy hántásuk se a mi, se 
a mások részéről ne legyen kezükbe ezen irás adatott, mely 
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hódolatukért nyert pártfogó levelünknél fogva, minden 
ijesztgetés s rettentéstől meg legyenek kiméivé. 

1102 Dsemaziülevvel 1—10 = 1691 Jan. 31. Febr. 9. 
Ibrahim Mahmud Mehmed 

katib (imok). aga a esanádi őrségben csanádi miriliva. 
(muhafiz). 

Kivül : Fényes vezér csauzainak az levele Csanádon ada to t t 
hitlevél. Anno C. 1691. 

DXXXY. 

Nos universitas Dominorum Praelatorum, Baronum, 
Magnatum et Nobilium Comitatuum Pest Pilis et Solt unito-
rum. Damus pro memoria. Quod cum Nos Feria Secunda 
post dominicam duodecimam sacro-sanctae et individuae 
Trinitatis Anno Millesimo Sexcentesimo nooagesimo primo 
in Libera ac Regia Civitate Pestiensi loeo celebrationis se-
driae nostrae etc. etc. 

Querulosae Actionis Continentiae haberent se in hunc 
modum. Orignales Actionis querulosae pro A. Casparus 
Ráday Yice-Comes Comitatum Pest Pilis et Solt unitorum 
Egregiis uni ex Judlium et alteri ex Jurassoribus Sedriae 
Comitatuum eorundem salutem et omnem prosperitatem. 
Conqueritur mihi Nobilis Helena Kökény Nobilis condam Jo-
hannis Oláh in oppido Kőrös commorantis relicta vidua, 
hunc in modum gravissime. Qualiter in Anno 1685 die 20 
Augusti jam transacto praeterita, posteaquam nimirum prae-
memorata Domina conquerens ad domum publicam oppidi 
Körös in fundo Magnifiei Domini Nicolai Keglevits situatam 
vulgo városháza dictam, inque dicto Comitatu Pestiensi ex-
tructam pervenisset, ibidemque nemini cuipiam nocendo sed 
nec sibi quidpiam similis aliquid eventum iri sperando con-
stituta fuisset. Eotum nobilis Petrus Urházy in dieto oppido 
Kőrös commorans, nescitur unde motus aut qua temeritatis 
audacia ad id inductus animo deliberato et ex praeconcepta 
nocendi malitia, assumptis secum providis et agilibus Mi-
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chaele Nagy, Georgio Égettboros, nec non Mathia Ka-
szap similiter in dicto oppido Körös commorantibus, in 
et ad eandem ibidem irruendo et invadendo, eandem 
comprehendere, comprebendique faeere ac tandem ad car-
ceres etiam ejusdem vulgo fogház dictas inque eodem 
oppido et domo habitos imponere ac imponi facere nil fuis-
set veritus in grave praejudicium nobilitaris praerogativae 
dict^e dominae conquerentis, detrimentumque et enervatio-
nem virium (quod salva poena violentiae et judiciaria limi-
tatione permanente pro fl. 100 sponte pati noluisset) evidens 
et manifestum. Rationi itaque ex praevia vellet memorata 
domina Helena Kökény et conquerens annotatum Petrum 
Úrházy magis Principaliorem I. et Assumentem vigore Ar-
ticulorum novissimarum publicarum regni eonstitutionum, 
signanter autem Arti. 23 Anni 1613 et aliorum passim de et 
super quibnsvis violentiis et Actibus potentiariis in Jus con-
venire, sibique a me Vice-Comite tam ex parte praementio-
nati Nobilis Petri Úrházy magis Principaliori I. et assu-
mentis, quam vero Assumptorum Complicum suorum et mi-
nus principalium I. per eundem magis Principaliorem I. (ex-
ceptis de jure excipiendis) juristatuendorum et praemissis 
omnibus jus et judicium, debitumque juris et justitiae com-
plementum cum seorsiva poenae violentiae convictione ener-
vationisque virium refusione realique et finali executione 
impendi et administrari lege regni admittente. Pro eo vos 
ex debito officii vestri ad instantiam antetitulatae dominae 
conquerentis erga praelibatum Dominum Petrum Úrházy 
magis principaliorem et Assumentem I. accedendo assigna-
tisque eidem vel transmissis praesentium paribus, quatenus 
in termino hujuscae causae judiciariae discussioni praefixo 
pro die videlicet 17 et subsequentes mensis Septembris et 
anni currentis infra scripti in Libera Regiaque Civitate Pesti-
ensi, Comitatu itidem Pestiensi habita ubi nimirum conside-
ro per se vel per Legitimum Procuratorem suum compareat 
praementionatosque complices suos (exceptis de jure excipi-
endis) juri statuat eundem admoneatis, certificetisque ratio-
nem de praemissis redditurum efficacem recepturumque judi-
cium ; certificando nihilominus eundem, quod sive idem ter-
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mino et loco in praescriptis annotato modoque praevio com-
paruerit, Juristatuique petitos Complices suos juristatuerit, 
sive non, me nihiiominus ad partis comparentis actoreae in-
stantiam id facturum in praemissis, quod juris et justitiae 
dictaverit ordo. Nee secus facturi. Datum in dicto oppido 
Körös die 1 mensis Septembriä 1688 Caspar Ráday Vice-
Comes Comitatuum Pest Pilis Solt unitornm mp. — Mi alább 
subscribált nemes Pest Pilis és Solt uniált vármegyék szol-
gabirája és esküdtje belől megirt Vice-Ispán urunk ugyan 
introdeclarált Commissiojábul ad instantiam internotatae 
conquerentis ezen querulosa actioinak genuina páriáját assig-
náltuk az introdenominált Kőrös vásosában lakozó nemes 
Űrkázy Péter uramnak personaliter, találván ugyan Körösön 
levő maga házánál egyszersmind ő kegyelmét super omni-
bus intro seriptis admonealtuk, relegaltuk is per omnia ad 
contentum eorumdem. Actum anno, die et loco ut supra no-
tatis. Stephanus Kandó Judex Nobilium Comitatuum Pest 
Pilis et Solt unitorum m. p. Joannes Darvas Juratus assessor 
eorundem Comitatuum m. p. — Deliberatum est. Minthogy 
az I. minapi terminusrul és helyrül tempestive certificálta-
tott és országunk törvénye szerint post horam tertiam pro-
meridianam judicialiter proclamáltatott, vakmerőségnek vet-
vén magát az I. sem maga sem legitimus prokátora által 
nem compareált, contra tales autem contumaces et non com-
parentes omnia jura Regni elamarent; ahhoz képest az I. az 
A. ellen in tota Acquisitione convineáltatik. 

Procurator A. Juriconsona Dominorum Judicum deli-
beratione contentus agit gratias, cupitque praesentem pro-
cessum pro Extrahendis Litteris Sententionalibus Adjudica-
toriis et Exmissionalibus in affuturam sedriam dictorum Co-
mitatuum Pest Pilis et Solt unitorum suo modo et ordine 
reportari. Deliberatur. Reportabitur. 

Quibus siccine reportatis, exhibitis et praesentatis con-
tinentiisque earundem perleciis calculatis et sane intellectis, 
tandem per toties dicti dominae A. cum iisdem juris requisi-
tiis petiit idem in Partibus latum Judicium per nos appro-
bari, Literasque superinde Adjudicatorias, Sententionales et 
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Exmissioiiales sibi extradari. Unde nos habito inter nos 11111-
tuo tractatu, maturo consilio et sana deliberatione praeinis-
sura dictorum antehac Vice-Comitis, Judicis Nobilium et Ju-
ratorum Assessorum nostrorum causa in praeattacta in Parti-
bus latum judicium, tamquam verum jurique et justitiae 
congruum approbandum et in omni sua parte ratificandum 
inque suo statu et vigore relinquendum, ipsumque I in poe-
na secundum leges Regni in Partibus contra eundem lata et 
pronunciata in viginti quinque marcis gravis ponderis flore-
norum centum hungar. constituentibus, in una quidem directa 
et aequali judiciariis nostris in altera similiter directa et 
aequali medietatibus Partis adversae et triumphantis mani-
bus cedentibus et pervenientibus una cum refusione detri-
menti corporis, convincendum, Assumptos vero et Complices 
toties fati I. in homagiis eorundem fiorenos quadraginta 
Hungaricales facientes, ipsi duntaxat, A. provenienti, aggra-
vandum esse judicialiter adinvenimus et decrevimus, decerni-
musque per praesentes authoritate nostra judiciaria, nobis 
hac in parte plenarie attributa jureque et justitia medi-
antibus. Et quia frustra fierent judicia nisi ea que judicialiter 
decernuntur finali quoque executioni mancipentur etc. etc. etc. 
Datum in sede judiciaria supra fatorum Comitatuum in libe-
ra regiaque civitate Pestiensi feria secunda post dominicam 
sacro-sanctae et individuae trinitatis duodecima, Anno mille-
simo sexcentesimo nonagesimo primo celebrata. 

(P. b.) Lecta, correcta, publicata et extradata 
per me Stephanum Laczkovics supra scri-
ptae sedis jurat um notarium. 

Franciscus Sőtér Vice-Comes mp. 
Georgius Lendvay judex nobilium mp. 
Johannes Burgstaller judex nobilium mp. 
Stephanas Pathay judex nobilium mp. 
Stephanus Sembery judex nobilium mp. 
Joannes Darvas juratus assessor mp. 
Michael Dúl juratus assessor mp. 

Supra scripta Aquisitio amicabili mediante superata 

TÖRÖK M. K. MEL. I—' 13 
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est et annihillata recognoscit Anno 1691 die 25 Septembris 
in Körös. 

P. h. Georgius Lendvay Inclito-
P. h. Franciseus Sötér Vice- rum Comitatuum Pest Pilis 

Comes Comitatuum Pest et Solt unitorum judex no-
Pilis et Solt unitorum mp. bilium mp. 

(A nemes Oláh család levéltárából .) 

DXXXVI. 

Badensis et Hochberg. 

Exigente ita cum Sac. Caesareae Regiaeque Majestatis 
servitio, tum Regni hujus publico bono et ipsa inexcusabili 
necessitate ut Exer . . tui summe dictae Suae Majestatis 
directioni meae eoncredito. nunc in ascensn ad superiores 
Regni partes et plene easdem a Barbarorum fancibus elibe-
randi studio incumbenti, de uecessario et sut'ficienti pabulo 
pro equorum sustentatione per vicina hie circum loca quan-
totius provideatur ; ea conditione, ut quantum quisquis pagus 
aut oppidum de suo subministraverit, id subsequenti hieme 
eidem in praestandorum alias defalcationem rursus bonifice-
tur; . . . renitentes vero et urgentissimo huic Caesaris servi-
tio sese subtrahere, aut tergiversari volentes militari Execu-
tione sine ullius refusionis spe procedatur. Idcirco emittitur 
penes praesens mandatum Sacrae Caesareae Majestatis Su-
perior Commissarius Dominus a Fischenhausen 
cum nonnullis aliis sibi adjunctis officialibus7 cui colleetio 
et coactio dicti pabuli eve statio et annotatio com-
missa est, et demandatur proinde serio prudentibus ac cir-
cumspectia oppidorum Kecskemét, Jászberin, Kőrös, Sigléd, 
Aroghszállás. Dor. . . , Vásárhely aliorumque hic non expres-
sorum circumjac bus Juratis ac Communi-
tatibus, quatenus statim his perceptis de pabulo, quantum et 
ubicunque reperi unt, ad manus praedicti Domini su-
perioris Commissarii Bellici aut quo jusserit promptissime 
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juxta ejus requisi administrent, quod ipsis uti supra 
dictum sponte comportantibus bonificabitur, renitentes vero 
praeter executionem Administratorum, simul Ja-
cturam sibi imputabunt. Actum in castris Caesareis ad Sze-
gedin positis Die . . . Septembris 1691. 

Louis v. Baden mp. 
(P. h.) 

(N.-Kőrös városa levéltárából.) 

DXXXVII. 

Isten sok jókkal áldja meg kegyelmeteket kivánom. 
Kegyelmetek levelét vettem, melyben mit irjon kegyel-

metek értem, tavaly is az mely levelet küldett vala kegyel-
metek elvettem volt, ugyanazon levelet urának Ő ngának fel 
is küldettem volt, ő nga igen neheztelt, hogy annyi esztendő-
től fogva semmit nem vehetett kegyelmetektül, meg is pa-
rancsolta volt katonákkal magam is elmegyjek (elmenjek) 
oda és az emberekben egynehányat felhozassak, de mivel 
nekem is más sok elfoglatosságim voltanak, nem mehettem el, 
ő nga is várván. Az öreg ur megholt ez elmúlt hónapban, az 
asszony ő nga Posonyban volt mostan, de ottan amint nekem 
irja nem fog mulatni, be megyen Horvátországban, az úrfi ő 
nga pedig imperiumban francziák ellen van. Én is azt javal-
lom kegyelmeteknek, küldjen fel az asszonyhoz ő ngához 
Horváthországban egy vagy két becsületes embert, a ki ke-
gyelmeteknek dolgát végben vihesse ő ngával, mert ha igy 
végben nem viszi kegyelmetek, meg foktok károsodni. Azon-
ban a mit küldhet kegyelmetek az adókból, szolgáltassa 
ide kezemhez, ő nagyságok is inkább nem fognak annyira 
neheztelni kegyelmetekre. Az mely katonák felől kegyel-
metek ir, hogy az úrfi szaváal (szavával) egy gyermek lovat, 
ha arra valót küldött volna kegyelmetek ő ngának, igen jól 
cselekedett volna, nekem is irt ő nga felőle hogy megparan-
csoltam volna kegyelmeteknek, az Szappanos nevö katoná-
nak adta volna kegyelmetek, de azok már fenlmentek, azu-

13* 
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tán is ha leszen olyan, jó lessz. Kevy István szóval izení, 
hogy nem bir az pusztáról, hiszem rég kellett volna irni 
melyik pusztát árendálták és kicsodák, azokat is kik nem 
árendálták és hatalmasul élik, ezekről is tudositson, és vol-
taképen irja meg, mely pusztát hatalmasul élnek, gondot 
viselek én reá, elég hamar találok reá a ki gondot fog vi-
selni, el se mulaszsza, hanem mentül hamarabb tudósítson 
felöle. Ezek után isten éltesse kegyelmeteket sokáig szeren-
csésen, kívánom. Torna Die 12 juni 1692. 

Kegyelmeteknek jóakarón szolgál. 
Horváth György. 

Külczim : Méltóságos gróf Keglevics Miklós uram ő nga Körös 
városában lakozó jobbágyainak adassék közönségesen ez levelem 
hamarsággal . 

(N.-Kőrös városa titkos levéltárából.) 

DXXXVIH. 

Én Révay Elek jászok és kunok főkapitánya vallom 
ezen Írásommal, hogy méltóságos herczeg magyarországi 
palatínus urunk parancsolatjából adtam és bocsátottam ne-
mes Kőrös városának árendába három puszta teleket u. ni. 
Törteit, Mizét és Lajost, ez alul megirt conditiók szerint. 
Primo a szokott aunualis censust plenarie et defectu sine 
omni tartozzanak ő kegyelmek quotannis praestálni, Secun-
do az aunualis árendán kivül semmi más jurisdictiót ne ven-
dicáljanak magoknak. Tertio mivel mizei határhoz bizonyos 
erdő is vagyon, annak vá . . . . , illendőképen bánja-
nak ö kegyelmek méltóságos her-
czeg is kész azon pusztáknak szabad 
. . . . sában . . . . atiálni. Kinek nagyobb bizonyságára 
adtam ezen pecsétes levelemet. Actum in Elekháza die 29 
Julii. Anno 1692. 

Révay Elek m. p. 
(P. H.) 

(N.-KŐrbs v. levéltárából). 
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DXXXIX. 

Pcrillustris ac Generose Domine, mihi colendissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commenda-

tionem. Ad literas praetitulatae Do mi nation is Vestrae Pes-
thini 26 praeteriti Mensis Julii datatas, responsorie rescriben-
dum duxi, iam instantiam et informationem Romám transmis-
sam esse adhuc ante dies 14 cum bona spe obtinendae et 
proxime percipiendae optatae Resolutionis. Et cum etiam si-
milium promotiu expensas requirat, fratemalis amor ponebit, 
proeul dubio invigilare Vestiam Dominationem praetitula-
tam, o'u aliquod subsidium transmittere possit. Interea rogo, 
velit praetitulata Dominatio Vestra Dominos Kecskemé-
tienses, Körösienses et Gsigledienses super transmittendis 
restantiis meis 54 liorenum facientibus et redimendis expe-
ditionibus serio commouere. In reliquo praetitulatam Do-
minationem Yestram diu felicissime vivere valereque exoptat 

Ejusdem praetitulatae Dominationis Vestrae. 
Viennae 3 Augusti 1692. 

Servus obligatissimus 
Mathias Nicolaus Wimesperger m. p. 

Külczim: Peril lustri ac CJeneroso Domino Francisco Söter Co-
mitatuum Pest Pilis et Solt unitoruni Vice Comiti, nec non Jazigum 
et Cumanoruin Vice Capitaneo etc. Domino mihi eolendissimo. 

Budam Pesthinum. 
(N.-Korös v. levéltárából.) 

DXL. 

Nos Judices et Jurati Civitatis Körösiensis bona con-
seientia nostra liisce fatemur, quod postquam anno praete-
rito 1689 pro portionali nostro quanto 12830 11. nobis impo-
siti, et inclytum Regimen Baronis Beeck solutionem suam ex 
Budensi districtu summendi assignation cm acceperit, simul-
que pro incassatione quartiriorum Magister hic Budae reli-
ctus fuerit, a quo annonae praefectus dnus Joannes Nicolaus 
Wülfesheim tarn quam substitutus commissarius bellicus, ad 
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collectionem pecuniarum adeo vehementer impulsus est, ut 
coactus fuerit praeter coeteros eomitatenses, etiam civitatem 
Körös omni fervore eousque adstringere ut ad minimum pro 
contentatione antememorati regiminis absque ulla perditione 
temporis tres quatrantes de imposito quanto deponant. Quo-
niam vero ex defeetu paratae pecuniae, neque alibi fidem 
nobis procurare posse scient nos ad praefatum dnum anno-
nae praefectum re . . . gimus, humillime rogando, quatenus 
ad certum . . . pus juxta debitum tamen interesse ad 2000.. 
pro nobis fide jubcat, cum neque vinum neque frum . . . nos-
trae in pecuniam vertere sciverimus pecoraqne nostra, non 
absque exiguo omnium cohabitantium damn . . . . dere de-
buissiraus: siquidem etiam si praedict Regimen 
solutionem suam diutius expectare d. . . set, nos non solum 
executione (quae multo majora damna nobis causasset) gra-
vati, verum etiam in agricultura nostra multum impediti fnis-
semus. Tunc modo nominatus Dnus annonae praefectus, ex 
singulari erga nos atfeetione, propterea Comorramium et 
Viennam ad certos bonos amicos etpatronos scribere, ex re-
accepta responsione rursum intimare, utrum in hac nostra 
petitione nobis gratificare posset, promisit, quod etiam fecit, 
et nobis coeteroquin derelictis pro fidejussione sua procura-
vit, memorans praeterea, quod a creditore pro hoc ab ipso 
imposito termino septimanarum pro interesse ex re-
fusione expensarum pecunias hue Budam ferendi 50 fl. desi-
derentur, in quod eo libentius consensimus et adhuc ob procu-
ratam fidem obligati fuimus, cum e contrario ex necessitate 
vel pecora nostra levi praetio divendere, vel executionem 
(quae multo majores expensas nobis causasset) et ita irrepa-
rabile damnum pati debuissemus; posteaquam vero primus ter-
minus praeteritus et nos^2000 hos florenos non ex integro 
persolvere potuimus ulteriorem prolongationem termini, cum 
oblatione adhuc aliorum 50 fl. interesse sollicitavimus, in 
quam, creditoris voluntatem nesciens, utrum pro nostro usu 
pecuniam banc nobis diutius concedere vellet, non statim 
quidem consensit, accepta autem responsione, quod eousque, 
donee praefatam summam 2000 fl ex integro persolvere pos-
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serous, nobis concessum sit. nos assecuravit, quos etiam post 
autumnum cum gratiarum actione refudimus. Praeterea etiam 
hoc anno currenti, cum ab inch to Comitatu nobis fl. 
imponerentur, refugium nostrum apud ipsum Dnum Wülfes-
heim quaesivimus, quatenus in summis necessitatibus nostris 
2000 fi. nobis denuo subvenire, partesque nostras tueri di-
gnetur, enixe rogavimus; ad quod similiter, si soluinrnodo 
de fide ilia quam anno praecedenti habuit, assecuratus fuerit 
se obtulit, rursumque tantum effecit, ut 2000 fl. juxta interes-
se 100 fl. (quos etiam libentissime dedimus, et adhuc propter 
id debitam gratiam persolvimus) hue missi fnerint. Sicut 
etiam ad instantem nostrum petitionem, frumenta loco con-
tributionis, et quidem tanto pretio, quanto nos ea vendere 
non potuissemus, aecepit ita ut ipsi Dno annon 'e praefecto, 
qui quantum potuit ad maximum emolumentum nostrum, no-
bis semper inserviit, tt talia benelicia, quae a nullo alio sperare 
potuissemus, praestitit, inerit > gratias referre debeamus, sem-
perque ad ipsum refugiemus. ín cujus rei fidem attestatio-
nem hanc man i propria subseribere et consveto Civitatis 
nostri sigillo munire voluimus. 

NB. Non praeseribo hanc formulám ut se necess 
ad hanc adstringant, sed ut recordantur puncta, quae-
in uno vei altero contigisse sciunt et serib solum mo-
do quod verum est. (1(592.) 

(Egykorú iniiiuta N.-KÖrös v. levéltárából.) 

DXLI. 

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmeteknek. 
Isten kegyelmeteket éltesse sok esztendőkig szeren-

csésen. Orosz László nevű katonám felesége Kazi Erzsébet 
ez előtt kegyelmetek között lakos Hodácsi János hitestársa 
jelenté méltó panaszszal, hogy az akkori pogányság Bécs 
alá való indulásakor, a mint más jobbágyhelyekrül, ugy ke-
gyelmetek városábol is szekereseket kivánván, akkori főbirő 
néhai nemzetes Beretvás N. N. uram s ő kegyelme becsüle-
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tes tanácsinak imposití ójából Róka Nagy János tizedje fo-
gadta meg szekeresnek Hodácsi Jánost, minden héten egy-
egy tallért Ígérvén nekie, ki is tizenkét hetekig oda szenved-
vén az megnevezett tizednek jószága mellett, idővel megjő-
vén azon tized jószágát kár nélkiil meghozta; a mint azon 
tized Csapó János uram fiaival s sógorával együtt lévén 
ebben bizonyság, ezt nem tagadhatja; Hodácsi János prae-
tendálván azon 12 tallért, neki meg nem fizetett a tized, 
hanem testamentumban is feleségének Hodácsi János meg-
hagyván, az is tekintetes, nemzetes Sőtér Ferencz uram ő ke-
gyelme előtt azon testamentalis legatio aránt való levelet 
producálván, ő kegyelme megparancsolta, hogy ezen nyava-
lyás asszonynak fizettetné meg kegyelmetek. Erre is nem lött 
satisfactiója. Erre nézve kegyelmeteket kérem, ezen instans 
asszonynak fizettesse meg azon 12 tallért a tizeddel; én 
ugyan nem örömest izetlenkedném a kegyelmetek emberé-
vel, de ily igazságos keresetiben mellette assistálnom illen-
dő levén, ha ő neki re infecta satisfactio nélkül kénszeritte-
tik visszajöni, a kegyelmetek emberei jószágábul fizettetek 
meg. Nincs semmi gonosz birtink. Ezzel Isten éltesse ke-
gyelmeteket. Szegedini 1693. 21 Maji. 

Kegyelmeteknek jóakaró szolgája Pap György 
subst. Capitán. 

Külczim : Körös városának érdemes főb i rá jának , Karai Mihály 
bizodalmas jóaka ró uramnak ö kegyelmének, becsületes tanácsival 
együtt. Körös. 

(N.-Körös v. levéltárából.) 

DXLII. 

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek jóakaró atyám-
fiai méltóságos gróf Keglevics Ádám uram ő nagyságának; 
jobbágyinak. Körösi uraimék. 

Ertem felháborodott sziveteket néhai méltóságos Keg-
levics Miklós uram és ö nagysága hitvestársa Czobor Éva 
asszonyomnak nagy praetensióját, de mivel gróf uram ö 
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nagysága az én juris directiomra bizta minden jószágának 
gondviselését nem tanácsolom sokfelé hodulását kegyelmed-
nek, mivel kidőltök, sok uraknak való kedvezkedésbül. Azon 
leszek minden tehetségemmel az urat ö nagyságát, ha még 
az imperiumban leszen, rövid nap levelemmel megtaláljam és 
elszenvedhetetlen nagy kívánságát ő nagyságának is félre 
fogom tétetni — a miatt szabadossan építsen s épüljön ke-
gyelmetek. Gróf uram ö nagyságának parancsolatjához al-
kalmaztassátok magatokat, több elmúlik abban, kire ember 
szándékozik, mint végben vitetődnék, homo proponit, deus 
disponit. Mennél hamarébb, ha mi panasza érkeznék kegyel-
meteknek adja tudtomra. Legyen a szent Istennek áldása 
kegyelmeteken kívánom. 

Datum in oppido Jász Berény 1. die Julii Anno Do-
mini 1693. 

Kegyelmeteknek jó akarattal kész szolgálni 
Széchenyi Ferencz. Gróf Keglevics Ádám 
uram ö nagyságának minden jószágának 
praefectusa plenipotentiariusa. 

Külczim : Körös városában lakós méltóságos gróf Keglevics 
Ádám uram ti nagysága jobbagyinak nékem jóakaróimnak ez levelem 
adassék böcsiilettel. 

(N.-Körös v. titkos levéltárából). 

DXLIÍl. 

Áldjon Isten benneteket is atyámfiai körösi uraimék. 
Kegyelmetek kívánsága szerént írtam gróf Czobor 

Éva asszonyomnak ő nagyságának, hogy Sz. Mihály nap-
jára borbeli fizetéssel biztatja kegyelmetek ö nagyságát, 
melyre ugyan még semmi válaszom nem érkezett, de csak 
embernek való jó borokat szerezzen kegyelmetek könnyű 
azt pénzre fordítanunk, másként is hallom eddig kegyelme-
tek között valami hitvány excessusok: galibás dolgok es-
tenek. Csak mint egy uratlan remintelen emberekkel úgy 
bántanak nemes vármegye tisztei, arra kegyelmetek haj lau-
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dósággal ne legyen, vagyon méltóságos gróf uratok ö nagy-
sága, ő nagysága hire nélkül sem egyfele sem másfele ne 
folyamodjatok, ne is fizessen senki csak két pénzt is ő nagy-
sága hire nélkül, hogy nagyobb kárára veszedelmire ne 
következzen állapotja. Kinek kinek közületek száz arany 
birság alatt parancsolom más urat ne keressetek, másként a 
kin mi esik afféle szófogadatlan emberen ne másnak magá-
nak tulajdonítsa, minden jószágával is fel nem éri, abban 
bizonyos legyen a barátom, hapártoskodik. Halehetne mint 
a sárban esett embert úgy kívánná ő nagysága segíteni, 
gyámolítani elfogyott jobbágyát, nem hogy idegen kézre 
bocsátaná, ehez alkalmaztassátok magatokat. Ezzel Isten 
tartson benneteket kívánt egészségben kívánom. Datum in 
oppido Jász Berény 11 die Augusti Anno domini 1693. 

Kegyelmeteknek jó akarattal kész szolgálni gróf 
Keglevics Ádám uram ő nagysága praefectussa 

Széchényi Ferenez. 
Kűlczim : Méltóságos gróf Keglevics Ádám uram ő nagysága 

jobbágyinak ez levelem adassék böcsülettel. 
(N.-Kőrös v. titkos levéltárából.) 

DXLIV. 

Nos Franciscus Karai Judex primarius caeteriquc 
jurati Assessores oppidi Kőrösiensis, memoriae mandamus 
vigore praesentium omnibus, quibus expedit significantes: 
Quod in honorem Palatinalis Dignitatis sublimati serenissi-
mi Domini Principes quot annis praedia haecce scilicet Tör 
tely, Kocsér, Lajos et Mise sic nuncupata olim Cumanorum 
habitacula, veluti praelibati oppidi inhabitatoribus, a multo-
rum annorum interstitiis et ipsa hominum memoria arendata 
certa pecuniae summa concessere : ita etiam nunc annuente 
Serenissimo Domino Regni Hungáriáé Palatino Spectabilis 
ac Magniíícus Dominus Alexis Rév . . . . Cumanorum, Jazi-
gumque supremus Capitaneus instantiae demissae annuens 
Praedia praeseripta oppidi praementionati accolis cum pro-
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ventibus usus ac fruitionis causa usurpanda exhibuit; pro-
positionibus attamen conditionalibus praescriptis, a nobis 
rite observandis, oi'dine sequenti sic sonantibus 
solitam pecuniae summám annuatim defectu . . . . ullum ter . 

oportuno nulla superveniente causa motiva simus ero 
gatti consveta praediorum usurpatione, 
eadem in toto vei in minima parte . . . . mus usucapturi, ut 
haereditarias possessiones nobis vendicaturi aut nostrae ter 
rae partibus imputaturi. Tertio Praediorum eorundem limi* 
tes ac terminos utpote no tos ac exstantes a confusione con-
tcrminae terrae, ac praediorum circumjacentium serio con-
servaturi ac abalienatione inhabitatorum locorum vicinorum 
defensuri, sylvam in uno praedio scilicet Mise existentem 
prodige non dilapidaturi, ad quorum statim recensitorum 
punctorum legitime postulatorum Observationen! ac praesta-
fcionem nos ipsos procul dubio astringimus vigore ac testi 
monio praesentium harum literarum, consveto oppidi sigillo 
munitarum, ratificatarum mediante. Anno X6Ö3. Die 29 Aug. 

Per Miehaelem Paalfi Patriae filium 
et p. t. ordinarium ejusdem scribam. 

\N.-Kőrös városa levéltárából.) 

DXLV. 

Generosi Prudentes ac Circumspecti Domini et Amici 
colendi, observandissimi. 

Salutem et obligatam servitiorum meorum commenda-
tionem. — Ez előtt, három ncgy hónappal megírtam" vala 
kegyelmeteknek, bogy munkás fáradságim és egészségem-
nek nyilván való bomlásával is elkövetett nyughatatlansá-
gim után, ezen nemes jászai conventnek actái között felta-
láltam Pótharasztya nevö praediumról való két rendbeli sta-
tutiot, gondolván azért azon intimatiómra ekkoráig való ke-
gyelmetek hallgatását ne talántán levelemnek eltévedése 
okozta légyen; azért akartam azon kegyelmeteket illető 
igazságáról ezen alkalmatossággal újobban tudósítanom ke-
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gyetmeteket, melynek expeditioja a eonventben levő palatí-
nus urunk ő herczegsége requisitorium mandatuma mellett 

durálván az usque ad diem septimam 
mensis Április anni imminentis. En azért kész vagyok expe-
ditioba venni azon statutiókat, ha kegyelmeteknek tetszik és 
az iránt illendő s kévánt dispositiot teszen. Minthogy penig 
azon praediumnak egyik medietásában magánosan, úgymint 
anno 1642, a másikában is magánosan úgymint in anno 1644 
statuáltatta kegyelmetek magát, azért szükséges tudnom, ké-
vánja-e singillatim azon statutiókat expediáltatni, avagy csak 
egy eorpusban mind a kettőt befoglalni. Elvárván annak-
okáért erriil való tudósítását kegyelmeteknek, deus servet 
praetitulatas Doininationes Vestras diu felicissimas. 

Earundem praetitulatarum Dominationum Vestrarum 
Jásző 7 Decembris 1693. Servus obligatissimus 

Éliás Mokosiny mp. 
(N.-Kőrös v. levéltárából) . 

DXLVI. 

A) 

Sacratissima Caesarea ltegiaque Majestas, Domine 
Domine nobis Clementissime. 

Querulose repraesenlare necessitamur Majestati ve-
strae Saeratissimae qualiter posteaquam Dei beneficio, medi-
antibus arm is victrieibus Vestrae Majestatis Saeratissimae c 
íaucibus Gentis Ötthomanicae chara nostra patria Regnum 
Hungáriáé potiori ex parte erepta existeret; et nos tarnen licet 
tam respectu nostrarum personal-um, ita et domorum sen 
fundorum praerogativa nobilitari antea adhuc tempore feli-
eiori fuissemus donati; nihilominus eo non curato judex oppidi 
Körös con.sequenter senatus omnem in nos tanquam in concives 
suos jurisdictionem exercere, quartiriis onerare, duplicatas 
portiones nobis imponerenondesineret,nostraque praerogativa 
nobilitari, prouti respectu personae, ita etiam fundorum nos-
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írorum nobilitariuni uti, frui, permiitere nollet, in grave de-
rogainen leguni positivarum ac immunitatis nobilitaris. 

Quocirca ad Thronum Augustissimae Majestatis Ves-
trae humillime recurrentes rogamus supplices, quatenus 
Majestas Vestra Sacratissima dignetur nos quoque, adinstar 
aliorum regni nobilium, paterne favere et tarn rcspectu uo-
strarum propriarum personarum, quam etiam fundorum no-
strorum nobilitariuni contra quosovis in nos illegitime juris-
dictionem suani exercere volentes gratiose protegere, pro-
tectionales superinde clementer elargiri, quam gratiam et 
benignitatem vestrae Majestatis Sacratissimae liumillimis 
servitiis nostris ad ultimam guttam sangvinis in gratiam 
Vestrae Majestatis Sacratissimae effusionem remereri omni 
conamine intendere benigna praestolatur resolutio. 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Vestrae Majestatis 
humillimi ac perpetuo íideles subditi Joannes Szabó, Joannes 
Beretvás, Stephanus Kovács, item Stepbanus Sepsei, Stc-
phanus Ványi, Andreas Adamus Kandó, Joannes 
Kovács, Gregorius Kovács, Gregorius Ványi, . . . . Ványi, 
Gregorius Joo, Stephanus Berkes, Stephanus Buz, Stephanus 
item Kövér et Michael Szivos nobiles, curiales domos in Kő-
rös habentes. 

B) 

lllustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles ac Magnitici 
nec non Generosi Domini amici nobis observandissimi. 

Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Quae-
nam sit nobilium curias et domos nobilitares in oppido Kő-
rös, Comitatu hocce Pestiensi situato, habentium et possiden-
tium adversus judicem et senatum modofati oppidi queru-
losa instantia ex demissi ejusdem nobilitatis memorialis. 
suae Majestati Sacratissimae humillime porrecti, genuinis co-
piis hisce inclusis, uberius se intellecturae eaedem Domina-
tiones vestrae. Quia vero inter oppidanos et nobiles in me-
dio praetitulatarum Dominationura vestrarum degentes, ju-
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risdictionique earundem magistratuali subjacentes, eontro-
versia haec vigeret, occasione cujus priusquam supplicanti-
bus eongruo quopiam juris remedio succurratur, informatio 
eatenus a praefatis Dominationibus vestris nobis submitten 
da desideraretur. 

Quapropter Illustrissimas Reverendissimas, Spectabi-
les ac Magnificas, nec non Generosas Dominationes Vestras 
praesentibus oíficiose requirendas esse voluimus, quatenus 
liocce in negotio circumstantionalem nobis informationem et 
opinionem suam quanto citius transmittere hand gravatim 
velint. Quas in reliquo diu feliciter valere cupiemus. 

Datum Viennae die vigesima 2-da mensis Junii Anno 
1694. Earundem praetitulatarum Dominationum vestrarum. 

Amici ad officia parati 
Cancelarius, caeterique Regni Hnngariae 

Aulicae Cancellariae consiliarii. 
Illustrissimis, Reverendissimis, Spectabilibus ac Mag-

nificis nec non Generosis Dominis N. N. supremo et Vice-
Comitibus Judlium et juratis Assessoribus, toti denique uni-
versitati Dominorum Praelatorum, Baronum, magnatum et 
nobilium Comitatuum Pest Pilis et Solt, Dominis Amicis no-
bis observandissimis. 

Posonii Budám. 
Anno 1694. 13 Julii sub generali congregatione In-

clytorum Comitatuum Pest Pilis et Solt unitoram in libera 
ac regia Civitate celcbrata Pestiensi. Praesent. lect. publicat. 

(Egykorú másolat a nemes Varga család levéltárából). 

DXLVIL 

Isten minden jókkal áldja meg kegyelmeteket 
Mostanság érkezett tekintetes nemes vármegyén ő fel-

ségének erős parancsolatja, hogy senkinek se városi se fa-
lusi biráknak, esküdteknek, lakosoknak, semminemű tisz-
teknek, ne legyen szabad sóval való kereskedése, mind-
addig mig a sós bányákrul lehozandó Palatínus urunk ö her-
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ezegsége háromszászezer sója cl nem kél. Mivel ő lolsége Pala-
tínus urunknak ö herczegségének engedte bizonyos ideig só-
val való nyerekedésit. Azért akarván kegyelmeteknek ér-
tésére adnom. hogy jövendőben valaki a sóval való keres-
kedést követvén kárt ne valljon. Ezek után Isten kegyel-
meteket éltesse jó egészségben. 

Pest Die 15 Juníi Anno 1694. 
Kegyelmeteknek jóakarója. 

Lendvai György N. P. v. szolgabirája. 
(Egykorú másolat N.-Körös v. levéltárából.) 

DXLVII1. 

Áldjon isten benneteket jó atyámfiai körösi Kara Ist-
ván és uram ö nagysága jobbágyi. 

Az ur ő nga nekem erősen parancsolja, az adó után 
legyetek és csak az óra nem tölt be, hogy ő nga vagy maga 
vagy embere nálam nem leszen, azért parancsolom kegyel-
meteknek, gondotok legyen reá, hogy ö ngát kedvében ta-
lálhassa kegyelmetek igen akarnám. Valamely madarakat 
szerezzen kegyelmetek ö nga, számára másként nekem is 
vagyon gondom reá, csak hogy szégyenít ne lássa. E napok-
ban valami processusért vagy is valami rossz esetekért, 
egymás között efféle személyeket megbünteted kegyelmed, 
a mely nem szép emberség, s nagy violentiának tulajdoní-
tom és uraitok ö ngoknak s ő kegyelmöknek is nagy küssebb-
ségikre esik a dolog, kit ha elérem valakin efféle hatalmas-
kodást, belé vész a pinze. Tisza Böldiekkel valami em-
bersiges embernek elszenvedhetetlen pere vagyon, kik ha 
egymással jó rendben nem teszik dolgokat, ide székemre 
appellálták bajokat, ha egymással végeznek is adja tudtom-
ra kegyelmed, hogy az urat ő ngát minden aprólék dolog 
végett ne terheljem, kévánom. 

Ezzel Isten tartsa kglmeteket kévánom Raptim in op 
pido Jász-Berény 31 Januarii anno Domini 1694. 

f ó akarattal kész szolgája P. Szécsényi Ferencz. 
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Cítm : Méltóságos gróf Keglevich Ádám uram ő nga köröai 
eskiitt b i rá jának Kara I s tvánnak ott lakos jobbágyoknak ez levelem 
adassék illendő böcsiilettel. 

(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

DXLIX. 

Anno Domini 1696 die tertia Januarii. Fassiones vi-
gore Commissionis Perillustris a G. Domini Francisci Sötér 
Inclytorum Cottuum Pest, Pilis et Solt artieulariter unitorum 
ordinarii Viee-Comitis mediante, pro parte et ad Instantiam 
Nobilis ac Generosi Domini Michaelis Vas p. t. Judicis Pri-
marii per infrascriptos praenotatorum Comitatuum Pest, Pilis 
et Solt unitorum Judieem Nobilium et Jurassorcmcontra Domi-
num AdamumKandó secundum infranotatiutripunctain oppido 
Körösiensi liabito in Inclyto Comitatu Pestiensi collectae. 

De eo utrum. 
Tudja-e nyilván s liallotta-e bizonyosan az Kandó 

Ádám mind azoknak az időknek s esztendőknek elfolyások 
ban, melyekben Körös városában lakott, minémü böcstelen-
ségekkel, szitkokkal s Isten ellen való káromkodásokkal 
illette légyen megirt helynek biráit s tanácsát és az közön-
séges lakosit, tudván nyilván s hallván bizonyosan ? hiti 
után vallja meg igazán a tanú. 

I. Testis. Gregorius Borbély generosi D. Stephani Ba-
log subditus annor. circiter 24. Juratus deinde examinatus 
fatetur, hogy nyilván hallotta Kandó Ádámtól ezeket az kö-
vetkezendő rosz beszédeket, ördögadta paraszt birája, né-
kem nem parancsol; mert egyik lábomat feltettem az hátára, 
még az másikat is rövid nap feltészem, ezek az birák s es-
küdtek együl egyig egyebet az hamisságnál nem cselekesz-
nek, elvonják s húzzák a szegénység javát, magok hasznára 
fordítják; ugyanis ha nemes ember volna az biró soha ennyi 
hamisságot el nem követnének az ördögadták etc. Nem ré-
gen is az váras nyomorúsági orvosolni mentek hogy mái-
Pestté, de egyebet az részegeskedésnél s dorbézolásnál nem 
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cselekedtenek, az kecskemétiek ellenben megkeresték eleve 
viczeispán uramat, levertek az portáikban s könnyebbítették 
terheket; de ők efféléről ingyen nem is emlékeztenek etc. 
mondják ugyan ők, hogy nem lehet s nehéz egy embernek 
egy várossal perleni; de meglátom ha nem pörlök az ördög-
adta teremtettékkel, elfizettettem már velek ötszáz forinto-
kat ; de többet is fognak megliigyék rövid nap fizetni az 
ördögadták etc. vallja végre az tanú, hogy egyszer is más-
szor is ezekhez hasonló és egyéb rothadt beszédeket 
szüntelen hallott tőle; de hogy mindeneket . . . . hogy ö, sőt 
az ég alatt is ember, a ki ki tudna beszél . . . . 
holott egyéb sem jő ki az száj 

II. Testis. Paulus Borbély annorum praeter propter 45 
Subditus G. Domini Stephani Balog examine et juramento 
praemissis refert proxime sequentia, hallotta Kandó Ádám-
tój, hogy igy szidalmazta a tanácsot, az vén ördögadta te-
remtették közzül bár én halljak meg, ha háromnak vagy 
négynek a feje el nem esik, azt cselekszem. Fatetur insuper 
omnia ista, quae proxime praecedens testis. 

III. Testis. Nobilis ac Generosus Dominus Michael 
Erdős annor. 26 post jur amen tum et examen est pro certo 
memor sequentium, hallotta úgymond Kandó Ádámtól szo-
kásban vettek Kőrösön ezen szólásnak formáját, prover-
bium hominis saepe fati, nehéz egy embernek egy várossal 
perleni, ha ugyan vas az talyigája tengelye is, de feltettem 
s perlek az ördögadtákkal, elfizettettem már ötszáz forinto-
kat velek; de többet is elfizettetek rövid nap etc. ördög 
szántson a lelkén az ördögadta s teremtette paraszt birájának, 
nékem semmit nem parancsol etc. többeket is ehhez hasonló 
mocskokat szólott, melyeket, mind kibeszélleni lehetetlen, 
mert százszor s többször is hallotta úgymond a tanú, hogy 
Buda Péter és birák urainkat az b. tanácscsal együtt ördög-
adta teremtettéknek szidalmazta, csak a miénkböl tudnak 
élni etc. etc. 

IV. Testis. Stephanus Tatai. Annor. circiter 30. Subdi-
tus Generosi Domini Joannis Mokcsai juratus et examinatus 
fatetur, hogy Buda Péter urunk bíróságában tizedese lévén 

TÜRUK M. K. EML, 1—2. 14 
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ö is az utczának, midőn az ő Felsége szolgálatjára az nemes 
vármegye parancsolatjából tizedes társával szekér kérni 
Kandó Ádámhoz ment volna szitkozódott ekképen: ördög 
lelkük, lélek kurva legyen az anyátok, az én házamhoz ne 
jöjetek semmiért, mert az atyám is nemes ember volt, én is 
az anyám hasában is nemes ember voltam, tinektek adnék, 
nem tartozom véle, inkább készebb vagyok az lábaitokat 
által lövöldözni, mondotta az Fatens ezekre, csak biró uram 
s a tized ne parancsolna, mint az előtt, hogy nem jöttem ke-
gyelmed házához, most sem jőnék. Arra igy felel; nem pa-
rancsol nékem az ördög teremtette sem paraszt birája sem 
tizedje. 

V. Testis. Michael Vida annorum circiter 25. Subditus 
Generosi Domini Georgii Bóda, juratus et exarninatus simi-
liter omnia fatetur testi proxime antecedenti, simul enim 
erant apud aedes Domini Adami Kandó tamquam unitts 
ejusdemque vocationis et officii. 

VI. Testis. Franciscus Sánta annorum 35 circiter. Sub-
ditus Generosi Domini Andreae Göcse juratus et exarninatus 
fassus est, hogy hamis lelkűknek szidalmazta Kandó Ádám 
a b. tanácsot. Nem tésznek, úgymond, semmiben igazságot. 

VII. Testis. Joannes Gyüge. Illustrissimae familiae 
Forgacsianae subditus annorum 40 juratus et exarninatus 
fatetur, hogy sokszor nevezett Kandó Ádám lélek beste lélek 
kurafiaknak szidta a tanácsot, száma nincs mennyiszer hal-
lotta a szájából. 

VIII. Testis. Stephanus Ványi nobilis annorum 35 ju-
ramento et examine praemissis, vallja, hogy lélekette lélek 
kurvák fiainak szidta a tizedeseket, ide ne jöjjetek úgy . . . 

kat alólatok. 
IX. Testis. Michael Szabó annorum 30. Generosi Domini 

Francisci Réthei subditus juratus et exarninatus vallja, hogy 
hallotta némely Császár szekereseitül (kiket házához akar-
tanak szállítani Kandó Ádámnak) kiknek hallattokra igy 
szitkozódott, ördög adta teremtette paraszt birája, hogy mér 
ide küldeni, ugyanis nékem mit parancsol, holott ha az szá-
jába teszem is az újjomat még sem meri megharapni. 
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X. Testis. Stephanus Varga annorum 40. Generosi 
Domini Francisci Szárai subditus, juratus et examinatus 
omnia eodem modo sieut fatens immediate antecedens refert. 
Iiis si plures testibus necessarii requirer entur facile in oppi-
do centum invenirentur. Datum anno die et loco praenotatis. 

Per me Franciscum Fittos Inclytorum Comitatuum Pest, 
Pilis et Solt unitorum Judicem nobilium. 

Per me Michaelem Siros eorum Cottuum Jurassorem mp. 
(P. h.) 

(A nemes Ádám család levéltárából.) 

DL. 

Mi Révkomárom városában lakos Szőke András és 
Kolosvári János és Kolosvári István vigore praesentium re-
cognoscáljuk per praesentes és adjuk is tudtukra mindenek-
nek az kiknek illik ez contractual leveliinknek rendiben, 
hogy mi az körösi sz. ecclaesiának tagjaival alkudtunk meg 
az ecclaesiának templomának egészben padlásolására és fes-
tésére százhatvan rénes forintokban és harmincz komáromi 
mérő búzában, mely istenes munkára obiigáljuk magunkat 
ezen contractusunk mellett, hogy minden fogyatkozás és 
hátramaradás nélkül Isten bennünket megtartván, valamen-
tül jobban és szebben mesterségünk szerént akarjuk elvé-
gezni, kit ha elmulasztanánk vagy meg nem cselekednénk 
annyi vinculumra ezen reversalisunk mellett obligáljuk ma-
gunkat a mint az conventiónk tartja, minek állandó voltára 
adtuk ezen contractusunkat subscriptiónkkal muniálván. Da-
tum Körös Die 13 Junii 1696. 

Coram me Johannes Kolozsváry mp. 
(N.-Kó'röa v. levéltárából.) 

1 4 * 

r 
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DLL 

Tenure praesentium attestor, quod Dominus Judex et 
Communitas in oppido Köresch mecum ratione illius Caesarei 
bovis, qui ex inattentione et infortuna unius ßustici et Inco-
lae hujus loci pedem in glacie fregit, se comportaverint, et 
mihi pro eo solutionem praestiterint. Ego etiam deinceps nec 
modo, nec in futurum ratione bujus minimam praetensionem 
in illoshabeo, nee habere possum et volo. In cujus fidem hoc 
scriptum dedi, et sigillo meo corroboravi. 

Datum in Kőrös die 28 Április 1697. 
P. h. Georgius Carolas Schaumberger 

Caes. Canc. Ar. Camp. Officialis. 
(N.-Körös v. levéltárából.) 

DLII. 

Anno Domini 1697 Die 11 Junii. 
Nos convocati Judices Paulus Deák, Joannes Kamrás, - 

Joannes Haranczos aliter Nagy, Petrus Buda, Martinus Se-
res, Michael Vas, Stephanus Sepsei, Joannes Beretvás, Pau-
lus Szemere, Paulus Bozó, Joannes Somodi, Paulus Borbély 
etc. postquam consedissemus pro Tribunali in oppido Kőrös, 
nostram venerunt ad praesentiam Consors relicta Andreae 
Varga, Gregorius itidem Varga fráter Andreae couterinus 
Proposuit nobis querelans Consors Andreae Varga, quod 
bona mariti sui Andreae Varga, Gregorius sibi retinendo per 
spatium septem Annorum iilium suum magna cum miseria 
debuit sustentare et vestiri, pro sustentatione bona sua a 
propria matre ablata vendere debuit, ita se cum filio suo su-
perioribus diris temporibus a fame reservavit, non negando 
igitur retentionem bonorum Gregorius Varga coram nobis de 
omnibus computum faciendo, his peractis utrasque partes 
bene examinando et exaudiendo, fecimus Deliberationom 
modo sequenti. 

t 
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Deliberatnm est. 
Mivel Varga Gergely Varga Andrásnak mind testa-

mentom levelét elvesztette, hova tette maga tudja, mind pe-
dig Varga András árváját concernáló részét plenarie ki nem 
adta, hanem magánál retineálta, Varga András özvegyének 
is sem az nyolczadrészt, sem az testamentom szerint való 
jussát ki nem adta, azért abból az mi még restál Varga 
Gergölynél, adjudicáltunk Varga Andrásnénak, mostani 
Szabó Istvánnénak húsz tallérokot, melyeket pörpatvar nél-
kül Varga Gergely tartozzék megfizetni. 

Extradata per Juratum Notarium opppidi 
Körös. 

(N.-Körös v. levéltárából.) 

DLII1. 

Posteaquam Domini Judex et Jurati oppidi Körös pro 
certis suis negotiis unum ex suis civibus ad Dominum ipso-
rum territorialem Tornám mittere eonstituerint, meque ad 
passum ipsi praebendum debite requisiverint: ideoque omnes 
et singuli tarn civiles quam militares personae praesentibus 
rogantur, ut praedictum eivem Körösiensem ubicunque loco-
rum itineris praedieti libere atque secure ire, redire sinant, 
ipsique omnem benevolentiam exhibeant. Id quod in simili 
vei alia occasione erga unumquemque pro ratione dignitatis 
recognoscere non intermittam. 

Zollnokii die 29 Julii 1697. 
Sacrae suae Caesareae Regiaeque Majestatis sub Incly-

to Regimine Comitis a Gnttenstein Capitaneus et Commen-
(lans ibidem. 

p. H. Johannes Jodocus Helnerd mp. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 
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DLIV. 

Én alul megirt vigore praesentium recognoscalom, hogy 
anno et die infra notatis Körös városába törvénytelen és il-
letlen cselekedetimiit és ektelen káromkodásimirt is meg-
eralitett becsületes varasnak bites Hadnagyától megfogattat-
ván, az ott levő becsületes Birák és mellette levő tiszteletes 
uraimék conniventiájokbol némely büntetést reám rendelvén 
ö kegyelmeknek satisfactiót tettem és annak utána sok jó 
akaróimnak törekedések után ö kegyelmek elbocsátottanak; 
mely ő kegyelmek jó akaratjában megegyezvén fogadom 
mind bátyámmal együtt, bogy azon gonosz cselekedetimért 
és káromkodásimért rajtam tött büntetésekért solia senkit 
közülök semmi lett uton és módon sehol sem nem háborga-
tunk, sem a mi kisebb meg sem említjük senkinek; söt min-
denkor azon dolgokért nekiek jóval igyekezünk lenni, mely-
nek erősségére és hitelesebb voltára adtam ő kegyelmeknek 
ezen kezem Írásával megjegyzett levelemet becsületes sze-
mélyek előtt. Datum Kőrös 20 Octobris 1698. 

Erdős András keze keresztvonása 
Erdős László kezevonása. 

Coram Juratis Notariis et Decurionibus. 
(N.-Körös v. levéltárából.) 

DLV. 

Én Laczkovics István recognoscalom ez Írásom által, 
hogy minekutána megalkudtam volna becsületes Körös vá-
rosával száz tallérokban procatorságomért, mindjárt akkor 
felvettem nemes Beretvás János uramtul, úgymint azon emiitett 
becsületes városnak birájátul szolgálatomért 50 tallért folyó 
pénzül. Kiriil per praesentes quietálom Ö kegyelmeket. Da-
tum Körös die 13 Decembris. Anno 1698. 

Idem, qui supra m. p. 
(N.-Kőiös v. levéltárából). 
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DL VI. 

Nos infrascripti Judex et Jurati Senatores oppidi Kö-
rös vigore praesentium recognoscimus et attestaraur, quod 
die 16 mensis Augusti Anni 1697 Perillustris ae Generosus 
Dominus Joannes Henrich de Merhek Serenissimae Suae Ma-
jestatis et Serenissimi Principis a Vaudemon Aulae Pr . . . . 
reliquerit in oppido nostro ad intertenendum pecora in ur . . 

centum nonaginta octo magna cum minoribus com-
putando, item die 24 Aug. ejusdem anni per Dominum Fran-
ciscum Guthai ordinarium Jazigum Commissarium addidit 
pecora octo, sicque evenerunt ad summám ducentorum et sex 
pecorum ./' 206. 

Ex quibus supradictis pecoribus ad mandatum Serenis-
simi Principis a Vaudemon in rationem Serenissimi Principis 
Sabaudiae enumeravimus boves electos et maximos viginti, 
itemque ad literas supradicti Domini Aulae Praefecti Sopro-
nii emanatas, et die 4 Junii 1698 exuiissas, expresso nuncio 
seu Base Simoni Alberto Sanciago et lanioni enumeravimus 
pecora majora cum vaccis nonaginta octo et vitulos duode-
eim, ex ipsis autem supradictis ad hoc usque tempus erepta 
sunt pecora magna cum minoribus undeeim, quorum quidem 
pecora et pelles manibus praefati Base et lanionis assigna-
ta sunt. 

Ablatis itaque praedictis pecoribus et ex cur a nostra 
exemptis (ut quietantiae docent ) sunt in manibus no-
stris pecora magna cum minoribus vitulis septuaginta novem, 
ex quibus pecoribus erepta sunt novem, et unus est 
perditus, viva ante assignata sunt manibus Domini Aulae 
Praefecti sexaginta S e p t e m , quibus ablatis et superstitibus 
computatis evenit numerus ducentorum et sex pecorum, pro 
fruetn autem supermanent vituli duodeeim. 

Sed quia praedicta pecora propter longitudinem itine-
ris et fatigationem sui erant ita infirma et macilenta, inti-
stantibusque diebus hibernalibus ita destrueta et nullám sibi 
fortitudinem aut pinquedinem comparare valentia; ut foetus 
suos ex parte abjecerunt ex parte vero infoecunda et sterilia 
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supermanserunt, videntibus certis nostris hominibus deiisdoiu 
fide median te asseverare valentibns. 

Qnod autem suspicionem ratione praedictorum peeorum 
erga nos faetam attinet, quod scilicet magna ista pecora pro 
minimis nostris permutavimus, nos id fecisse nec in minimo 
vitulo praesentibus hisce sub nomine totius nostri Senatus et 
Communitatis attestamur, in cujus rei fidcm hane attesta-
tionem sigillo nostro niunitam extradedimus. 

Datum Körös decembris 1698. 
Nos Judex et Senatus körösiensis. 

(N.-Körös v. Levéltárából .) 

DLVJJ. 

Infra scriptus recognosco et attestor per vigorem prae-
sentium, Dominos Oppidanos Kőrösienses veluti humillimos 
ac debitos Sacratissimae Majestatis subditos (13 July occa-
sione subortae famae cujusdam colluviei rebellicae, in forta-
litiis Tokaj et Patak praesidia collocata trucidasse) me adis-
ae, qua oecasione apud me humillinam Instantiam fecerunt 
et illue veniendo et gemebunde conquesti sunt, quatenus 
plane die ante de ulio penitus tumultu audientes, tres currus 
cum residuis, ad complendum contractum et secundum con-
ventionem quinque millibus tlorenorum ungaricalium pro ter-
mino sibi infixo, Dominis suis terrestribus Illustrissimis Co-
mitibusde Keglevics in Comitatu Tornensi, ...quorum deputa-
tos si in via aut Agriae me convenere contingeret, eosdem 
aut cum secura oecasione redire faciam, aut summám eandem 
interea Agriae usque ad tempus securius deponi et reservari 
eurem, quos vero non reprehendi, si quidem audita hac fama 
et malo rumore, ipsimet deputati 14-ta July rediere. In iti-
nere ipsis Hodnász quidam Szolnokiensis obveniens eos a 
rebellibus venisse accusatus et quidem desuper apud Com-
mendantem Illrum (qui hoc audito duos ex Primariis oppidi 
Körös Civibus in arestum Szolnokinum deduci fecit) hoc in 
passu aecusavit. Quod vero non ad Rebelles sed ad prae-
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dictos suos Dominos terrestres Comites de Keglevics pecu-
niam illám deferre voluerunt hisce fide mediante testőr et 
pro rei necessitate cum juramento fateri quandocunquc pa-
ratus sum. Qua de causa banc attestationem meae propriae 
manus subscriptione et sigillo meo consveto corroboravi. 

(1698.) 
Ditrieh de Glcicksberg. 

P. H. collonellus. 
(N,-Kőrös v. t i tkos levéltárából.) 

DL VIII. 

A Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Ad-
ministratione Budensi ex una, cfim Judicibus coeterisque op-
pidi Keres juratis civibus et senatoribus ex altera parte, cir-
ca futuram Decimarum arendationem ac praestationem sub-
sequens contractus ad Benignam Excelsae Aulicae Camerae 
ratificationem desuper humillime praestolandam initus, et 
quidem l-o Praefato Keresiensi oppido jus et facultas omnis 
generis in territorio hactenus in possessione exstito aren-
dationis Titulo erga exsolutos Trecentos viginti quinque flo-
renos speciali ex Caesareo iudultu bis belli temporibus usu-
frui concessas, Decirnas deinceps et imposterum secundum 
Regni consvetudinem exigendi in perpetuum speciali ex hoc 
motivo et annexa hue conditione attribuitur, ut pro 2-o Cun-
ctae Totales et integrae dicti oppidi Keresiensis ad hoc 
usque tempus interventae et ab aerario Caesareo merito se-
eus bonifiendae, tarn ratione deperditorum boum, quam alio-
rum quorumcunque negotiorum, vigore adjacentis specifica-
tionis multa millia florenorum importantes praetensiones 
annullatae et in perpetuum sublatae, nulloque amplius aevo 
se suscitandae sint. Non minus ut 3-io dictum Keresiense 
oppidum loco praeattactae universi generis Decimarum eidem 
concessae praearendationis, quovis anno in perpetuum sexin-
gentas Inferioris Austriae mensurae metretas mixti, bonae 
qualitatis tritici praestare ad proximum Dornum Aunona-
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riam, ct ad summum ad Festum Sancti Michaelis Arcban-
geli, propriis expensis, citra aerarii Caesarei aggravamen 
advehere, manibusque destinati eatenus Officilis assignare, 
ac insuper Taxam ordinariam sive summám arendatitiam 
Episcopatui Yaciensi ex propria crumena quotannis exsol-
vere et dinumerare teueatur et obligetur, porro 4-o Intuitu 
tantorum praeteritis belli temporibu's supportatorum gravium 
onerum, saepementionato Keresiensi oppido, quemadmoduru 
prius sic quoque etiam moderno eurrente anno erga exsolu-
tionern arendatitiae pecuniariae Taxae et sine alia praesta-
tione omnis decimalis generis praearendatio et exactio con-
ceditur, et admittitur, in cujus rei fidem bina Instrumenta 
confecta, ac consveta subscriptione et sigillorum appositionc 
ab utrinquc mun ta, partique unicuique exemplare majoris 
securitatis ergo ad manus traditum est. Datum Budae 2o 
Novembr. A. 1699. 

Georgius Prunner 
Geor. Christ. Zenneg P. H. 
de et in Scharfenstein 

Wolf. Martinus Hietel. 
(N.-Kőrös v. levéltárából.) 

DL1X. 

Anno 1699 die 1 mensis Junii. Recognoscalom prae-
sentium per vigorem, hogy Körösön lakozó nemes Oláh Já-
nos uramat minemű büntetésre nemes vármegye marasztotta 
volt, úgymint száz német forintokra, jámborul megadta, ki-
rtil praesentibus de perceptis quietalom ö kegyelmét. Datum 
Kőrös Anno die ut supra. 

(P. h.) Sőtér Ferencz nemes Pest- Pilis- és Solt-
vármegyéknek viczeispánja. 

(A nemes Oláh család levéltárából.) 
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Kelet nélkül való levelek. 

DLX. 

Én Pesti kádia az hatalmas, győzhetetlen török csá-
szárnak egyik törvény tudója, tevője. 

Kecskeméti, körösi, czeglédi birák tudjátok az régi 
szo közziiletek meghalt, annak bolta felől 
feljtijetek, de meg nek felőle. Azért ez le-
velem látván birák engemet min hi halt 
meg közziiletek, mert nálam tudva van azért láss 
. . . adtok előmbe és mint tagadgyátok, hogyha nem jütök 

vezértiil parancsolatot vészek és felhozatlak be 
ugy is meg kell vallanotok ki halt meg és 

két annyit rajtatok. 18 septembris. 
(Egykorú másolat N.-Kőrös v. levéltárában.) 

DLXI. 

En Szolnok várában budai vezér ö naga jószágának 
gondviselője, parancsolja . . . Bek. 

Kecskeméti, körösi birák hatalmas budai vezér ö naga 
levelet oda küldöttem, mivel vezér ö naga parancsolatja 
vagyon az élés felöl. Azért ezen levelem látván, órát napot 
ne várjatok, mindgyárast ide be az szekereket minden sze-
kéren 12, 12 zsákot kiildgyetök, mert hatalmas vezér pa 
rancsolta. Az szekereknek hija ne legyön, hat-hat ökörrel 
jó szanak (?) zsákok legyenek, mert mi kár leszön az élés-
ben, ti lesztek okai. 

Csötörtökön itt ben legyenek. 
(Egykorú másolat N.-KőrÖs v. levéltárában.) 
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DLXII. 

Én Pestön lakozó Hadsi Mehemet Nazűr képebeli. 
Isten engö(delmébiil). 

(pecsétje helye.) 

Körösi! tudod bogy kiiltera 2 való szattyan 
vörös bürt. Azért varras csinállya ba egyik egyik 
öt-öt forintban k is, jámborul megadom az árrát 
szépen az mint tudod, jobban es szebben megvár 
szöggel. Urnák való legyiin, ez az paran tallal 
tölcsd meg és mikor . . . . . . . . 

(Eredetie N.-Kőrös v. levél tárában) . 

DLXIII. 

Adjon Isten minden jót minyájatoknak. 
Huszejn 

(a pecséten) 
Én Pestön lakozó Huszajn aglia ti nektek uratok. Ezt 

hagyom és erőssen parancsolom birák és polgárok, ez leve-
lem látván, mindgyárást az biró hozzám fel jöjön és magad-
dal bíró négy kaszássokat hoz föl az szőlő munkára, az bo-
romnak az árrát is felhozzad és az szőlő munkájára mikor 
be kellett volna hordani nyomatásával együtt öt tallért köl-
töttem, azt is rajta meghozzad az költséget kifizetvén az kin 
az szőr (sor) volt volna az feljövetelben. Az két teheneket is 
felhozzátok. Ugyan mastan az ki nálatok vagyon az két 
embör is jöjön fel az kinek az szolgái tehenet loptanak, avagy 
küldgyetök 20 tallért. Az feljövetellel semmit ne késsetek, 
mert Tömösvárra akarnak ismég (a többi szétmállott). 

Kivül: Adassék az szentkirah bírónak ez levelem igen hamar-
sággal. 

(Eredetie N.-Kőrös v. levéltárában.) 
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DLXIV. 
Mehmed 
(pesséten.) 

En Melieraet tih . . ja Pesten tinektek jóakarótok ! 
Ezt akarom körösi birák értéstekre adnem. Az en pin-

zem nálatok vagyon. Mondottam vala bogy az én pinzemre 
két jó pasztormát hajtsatok, miért hogy igy cselekszök aján-
dékon nem kérem hanem pinzemre sem cselekeditek 
meg. Ennek előtte való birák pinzemre az mit kértem az 
jámborok meghoszták, annak felette az mely embert én hoz-
zám kiiltek az palánkfa dolga felöl, En az olajbékhez elmen-
tem, Én azt mindenképen elvégeztem, Én annak 
disznó kurvaíiának megmondottam, bogy veszteg 
Én azt minden jó módgyával véghez vittem Birák mi 
annak az oka, hogy az szegénységet még is azon 
csátok, miért hogy igazán meg nem mondotta az hitetlen 
disznó kurvafia az mit én izentem, hanem mégis 
. . . . rejá, ollyan rosz disznó bolond embert kellet ide . . . 
. . . tek, hogy az mit izeniink tttle meg nem tudja mondani. 
Ez egész nyáron is egynehány levelt kiiltek hozátok és mind 
az egész országra az penteli palánkfa dolga felöl oda 
egy is abból sem lesz semmi nyavalyasok, azért ez 
mastani felöl is nem leszen semmi nyavalyasok En-
nekfelette az én pinzemböl vegyetek két jó pasztormát a 
számomra. Ismét az olajbek számára én Ígértem az 
egy pasztormát, azért azt is felhajcsátok mert az (mit) meg 
vesek (talán : vettek) rajtatok, mi azt nem parancsoltuk, 
hogy felhozzatok; de ha ti felhoztatok az . . . 

pasztormát, ugyan meg kivan . . . . 
Azért ebben egyebet ne annélkiil fel ne jöj, mert én 
ezt bizony megveszem rajtad hadgyál fel. En-
nek utánna valamely em nem küldetök ide felhoz-
zák. Azért ezeknek vallani. Annak 
felette mi az oka, hogy az Boreh (birkák) felől semmi sajtot 
nem adol. Bi . . . , ha te engemet nem biztattál volna én ré-
gen el volna, azért láttad az idén az szekereket 

mert én ezt bizony oda adom az ide . . . 
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Azért lássad viseld gongyát, minthogy az te számodra tar-
tom az birkét. Azért te biztattal felőle régen a megl. 

volna. Azért az teheneket mindgyárast felküldgyé-
tek, mert az barátság és emberség azért én 
nem adom másnak, hanem Én sem tinektek sem 
az városnak nem akarom . . . . . . . . Ti se akarjátok az én 
káromat. 

16.. 
Czim : Adassék körösi bi 

(Eredetie N.-Körös v. levél tárában.) 

DLXV. 

Tisztelt testvérem, — városi sznbasák; Becses sze-
mélye iránti üdvezletem s szerencse kivánatim uj holdjait 
ktildve, szeretettel tudatom, ha mint létem felől kérdést ten-
ni sziveskedik, hogy Istennek legyen dicsőség, — jó egész-
ségben vagyok s ezt viszont kivánom is. Ezek után emlé-
kezhettek, hogy rétünkre nézve 17 kocsiban egyeztünk meg, 
eddig Kecskemétről 8, Czeglédről 2 kocsi jött, s igy még 
hibázik 7. 

Musztafa 
lovas aga a pesti várban. 

Oldalt: Testvérem ! Midőn azon részen valál a körösi birákkal 
értekezvén 7 szekér jobbaeska szénát rendelél meg: — légy szives 
azt most, beküldeni. De ha jobbaeska van ne küldj a hitványból. 

Kivül tőrükül: Isten segedelmével a városi szubasáknak 
adandó ! 

DLXVI. 

Szerencsés kegyelmes uram! méltósága épen maradjon! 
A Körös városi szegények folyamodványa igy hang-

zik : E város lakói a seregek elől ezelőtt elszéledvén kegyes 
császári fermán adatott ki az iránt, hogy a császári sálét-
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romgyártásra való tekintetből, az édesgetésre városunkba 
telepedő ráják békében hagyassanak. Ezelőtt a ráják hivo-
gatására ezen kezünk közt levő parancsokban a zaimok meg 
is nyugodtak s azok szerént cselekedtek. Most azomban 
Hamid szpáhi két ily ráját szünet nélkül háborgat. Alázatos 
kérelmünk tehát az, hogy nagyságod szerencsés napjaiban 
e zaklatás szűnjék meg, melyre nézve a parancs nagyságod-
tól függ. 

Szegény szolgái. 

DLXVII. 

Lelkem Ali basi! üdvözletem után tudatni valóm ez : 
Hát ilyen a te fa iránti intézkedésed ? Mindenki a defterdá-
roktól kér fát s most magunknak sincs. Vagy „nem adha-
tunk," azt mondják a ráják, — micsoda szó ez? Hát az mi 
dolog hogy egy szálkányi fánk sincs ? — Vagy fát hozass a 
rájákkal, vagy magokat küld el ide hozzánk. Széna felől is 
intézkedjél. Azután meg jeget hordjanak s az ezt hordó ko-
csikkal szubasa jöjjön. — Azok sem pontosak. Kocsikat 
küldj, — el ne mulaszd. 

Iszmail 
budai defterdár. 

DLXVIII. 

Ha egy hitetlen alattvaló meghal, (gyermekek nem 
létében) az apa férfi testvérének gyermeke s az anya testvé-
re, miként osztoznak sz. törvény (ser') szerint az örökségben? 

Az anya testvére kap a vagyonból hatodrészt. 
A mi fenn marad mind az apa testvére gyermekének 

adatik, vagy mint a folyamodványban van : 
Hat egyenlő részből egy rész az anya testvérének, a 

megmaradt öt rész pedig az atya testvérének adatik. 
a megvetett Musza 

(bocsáttassék meg neki.) 
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DLXIX. 

tisztelendő tanács urainkhoz, ke-
gyelmetekhez mint minékünk jóakaró urainkhoz járulunk ez 
alázatos supplieationk által, mivel édes jóakaró uraink, édes 
hazánk és nemzetünk oltalmazásában estünk vala az pogány 
ellenség sanyarú rabságában, az honnét nem kevés summa 
pénznek igiretivel és adásával kénszerittetünk magunknak 
szabatságot . . érnünk, melynek megfizetésére elégtelenek 
lévén magunk emberségétül megadni. Azért alázatosan kö-
nyörgünk kegteknek, mint minekünk kegyes patronusink-
nak, méltóztassék kgtek ilyen szegény nyomorult rabszol-
gáihoz kegyes jó akaratját mutatni és alamisnáját nyútani, 
kiért az minden jókkal bővelkedő szent Isten kgteket minden 
javaival áldja meg és tegye szerencséssé kegteket az uj esz-

ben. 
Kegyelmetek szegény alázatos i és jóakarói. 

Jakabházi Gáspár. 
. . . . acs István. 
. . . ot Márton, 

kegyes választ várunk. 
(Eredetié N.-Körös v. levél tárában.) 

DLXX. 

Köszönetem után Isten áldja meg klmedet kivánom. 
Jóakaró biró uram, levelem által ennek okáért talál-

tam meg klmedet, a mely embereket mellém adtál, azok 
nem késérők hanem tolvajok voltanak, mert a sánczból el-
loptanak két pár csizmát, a melynek tudom igen igen nagy 
búját fogjátok látni, azért ugy nyissa fel szemeit kglmetek, 
hogy kikeressétek, mert ezek két rendbeli embereket lopta-
nak meg, magyar részről (száz két katonát, török részt és 
engemet is szegény rabot hiremen megmocskoltanak postá-
immal együtt. Ezek utána Isten áldja meg klmedet. 

Én korponai Fekete Peti szolgálok klmednek. 
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Külcúin : Körösi b í r á k n a k eskiitt polgár ival együtt ez levelem 
hamarságga l adassék. 

DLXXI. 

Kecskeméti birák uraimék, mi az kglmetek emberei, 
az mely dologban járánk az hatalmasok eleibe minden ré 
székiül megalkuttunk 300 tallérban, az mely alku sok fő 
emberek által lött meg az pinznek napot ve-
tettek vasárnapot, az mely rövid iidő, hanem az . . . mennél 
kamaréb kiilgye kegltek más cmberektül, mert útban va-
gyunk ; — az batalmasoktul hamar nem mehetünk, az kö-
tele . 0 tallér. 

Sárközi Boldizsár. 
Kgltek ebben az dologban forgolódgyék, mind az két 

részrül sietséggel, bogy nagyobb kárban ne llék. 
auak 24 

(Egykorú másola t N.-Kőrös v. levél tárában. ) 

DLXXII. 

Tekéntetes nemes tanács! 
Hogy az Ur Isten ő szent íölsége mennyei áldásival 

szeresse a tekintetes nemes tanácsot szivesen kivánom. 
Mivel a mi telyes szentháromságnak diicsöségére fölszerelt 
szerzetünknek kiváltképen való regulája és czélja az, hogy 
az áhítatos keresztyéneknek alamizsnabeli adakozásokbul, 
a mi természet szerint való ellenségünknek, a dühös po-
gány töröknek kemény fogságában sanyargó szegény ke-
resztyén atyánkfijait kiszabadítsuk, arra való nézve aláza-
tosan folyamodom gratiájához a tekéntetes nemes tanács-
nak, méltóztassék keresztyéni szeretettel viseltetvén azon 
szegény kimondhatatlan sanyarúságot szenvedő keresztyén 
raboknak megszabadulására valami alamizsnabeli költséggel 

TÖRÖK 11. K, IML, I—'2. 1 5 
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s u e c u r á l n i m e l y é r t a v é g h e t e t l e n i r g a l m a s s á g ú t e l y e s s z e n t 

h á r o m s á g l é s z e n b ő s é g e s m e g j u t a l m a z ó j a a t e k é n t e t e s n e -

m e s t a n á c s n a k . 

Ezzel elvárom kegyes resolutioját és maradok 
Az tekéntetes nemes tanácsnak 

alázatos szerzetes szolgája 
Fr. Primus a. S. Felice. 



FÜGGELÉK. 
DLXXIII. 

Mi Szinthay Márton az tekéntetes és nagyságos Be-
deghi Niary István uram diósgyőri tiszttartója és felesége 
Bakos Susánna fia Sajgó Ferencz és leánya Erzsébet adjuk 
mindeneknek tudására és emlékezetire, ez jelen való leve-
lünknek . mi megtekéntvén az mi jámbor jobbá-
gyunknak Nagy-KŐrösen lakozó Oláh Mihálynak eleitül 
fogván való hűségét és jámborságát, adtuk neki és maradé-
kinak egy házhelyet örökben, száz magyar tallérban, mely 
házhelyet hínak Balaskó András háza helinek, az nagy út-
czában, egy felül való szomszédsága vagyon az praedicator 
háza, más felül Herczegh István háza, ilyen okkal és móddal, 
hogy mi tőlünk és mind öröki szabados ember legen, és mi 
nekünk se maga se maradékja semmi adófizetéssel ne tar-
tozzanak, hanem birják szabadoson. Melynek nagyobb erős-
ségére és bizonyságára adtuk ez mi kezünk irása és pecsé-
tünkkel megerősített levelünket. Actum in arce Diós-Győr 
die 18 Octobris Anno 1630. 

Szinthay Márton mp. (P. h.) 
Bakos Susánna saját keze keresztvonása. (P. h.) 
Sajgó Ferencz. (P. h.) 
Sajgó Erzsébet keze keresztvonása. (P. h.) 

(A nemes Oláh család levéltárából.) 

15* 
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DLXXIV. 

Nos Universitär Dominorum Magnatum et Nobilium 
Comitatuum Pestiensis Pilisiensis et Albensis sedis Solt uni-
torum. Damus pro memoria, quod cum nos hie in praesidio 
Filekiensi Anno praesenti Millesimo Sexcentesimo trigesimo 
nono sub sede judiciaria nostra die videlicet vigesima nona 
mensis Januarii frequenter celebrata et administrata una 
cum Viee Comite et aliis judieibus ad id legitime ordinatis 
pleno et frequenti numero in unum conrenissemus. Eotum 
Generosus Dominus Gregorius Batik modernus utpote Vice 
Comes noster e medio aliorum nostrum personaliter exurgens 
in conspectum exhibuisset et praesentasset literas quasdam 
Attestatorias simul et Inquisitorias super vera et indubitata 
Nobilitate Familiae Szarka prosapiaeque ejusdem institutas 
ac pro nunc ad Instantiam et legitimam requisitionem Egre-
gii et Nobilis Joannis Szarka collectas et collimatas ac vul-
gari sermone conscriptas, quarum quidem talis tenor esset: 

prima Testis én Inácsi nömös Tóth Mihály anyja Ilona asz-
szony annorum sexaginta. Az teljes Szent Háromság Istenre 
megesklivén, hitöm után ezt vallom. Hogy engemet az én nö-
mös jámbor uram Szarka Balázs Bugira vitt, én akkor leány 
Toltam, én előttem penig ezen megnevezett nömös Szarka 
Balázs uramnak volt másik felesége. Azon feleségétül Mi-
hálfy Ballabás leányátul lettenek volt két fiai Szarka Dömö-
tör és Szarka János, ez megnevezett uram fia Szarka János 
katonává levén esett rabságra s vitetett az gályára, mely 
most is oda vagyon. Szarka Dömötör emberkort érvén s 
megházasodván ennek az Szarka Dömötörnek maradott . . . 
fia Szarka János, mely mostan Kőrös városában lakozik, ez 
ő . . . egy jó emlékezetű nömös eleitül való jószágot nem tudta 
bizonyosan mint legyen. Én azért mivelhogy az atyja atyjá-
nak felesége voltam, s az ö atyját Szarka Dömötört én tar-
tottam fel is gyermekségétül fogva, ez Bugyin levő jószágun-
kat ez Szarka Dömötör fia, Szarka János nem tudván, de én 
jól tudom, nyilván igazán hitem után ezt vallom, hogy nömös 
Szarka Dömötör fiának Szarka Jánosnak két házteleke va-
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gyon a bugyi jószágban, az egyik háztelek tulajdon az én 
uramról Szarka Balázsról maradott, s Dömötör fiára, mely-
nek fia ez Szarka János; ez háztelek penig az szilos mellett 
volt, s ugyanazon szilos ahhoz az háztelekhez való volt. Az 
másik háztelek penig ezen Bugyiban én előttem való felesé-
géiül az uramra Mihálfi Borlobás leányátul Szarka Dömötör 
anyjátul maradott reája, mely második házhelyhez is mint 
atyjának anyjátul való háztelekhez, hasonló jussa vagyon, 
mint igaz vérnek. (Bizonyságnak okáért) Alsó szomszédunk 
volt Szúnyog Albert nömös szömély. Az felső szomszédunk 
Marcus Mátyás, paraszt szömély volt ez. Az háborúság előtt 
békeségesen laktam ezen 
nevezeti nömös Tóth Máthé leánya Ilona asszony. Ezen 
Pestvármegyében, Babad nevü pusztához, igy hallottam iga-
zán az uramtul nömös Szarka Balázstul, hogy jutottak volna 
az régi eleik: nem tudják mely földről akkorbeli időben arra 
az földre szakadott volt egy vad leány ezt akkorbeli fölséges 
királya Budának meghallván, hogy azon az földön volna az 
az vad leány, tött volna ily Ígéretet és mondást, hogy azt a 
ki neki megfogná, megajándékozná- Ennek az én Istenben 
üdvözült uramnak az anyjának az elei Cervő Sebestyén va-
lami okossággal megfogta volt és Budára király urunk ö 
felségéhez felvivén egyéb kérőt nem kért király urunk ö fel-
ségétül ez Babad nevü pusztánál, melyet ö felsége meg is 
adott s pöesétes levelével is meg is erösitött volt ö felsége 
király urunk, mely levelet egynihányszor szemeimmel láttam 
s kezemben is volt sokszor. De egy Szúnyogi Albert nevű 
gyermeket tartottunk s otthon nem létünkben mind iskáto-
lástul, az kiben az levelet tartottuk, ellopta, ezen Babad nevü 
pusztáról való levelünk abban volt, melyet király urunk ő 
felsége adott volt nagyobb bizonyságnak okájért, az mig 
Bugyin otthon jószágunkban laktunk, az kik rajta akartak 
élni, ez Babad nevü pusztánkot az én uramtul Szarka Ba-
lázstul árendálták meg esztendőről esztendőre, mely nömös 
uramtul Szarka Balázstul maradott az fiára Szarka Dömö-
törre, annak holta után ezen jószág szállott Szarka Dömö-
tör fiára Kőrösön lakozó Szarka Jánosra, mi kivülöttünk 
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soha egyéb urát ez Babad nevü pusztának nem hallottunk s 
nem is tugyuk; hanem mi voltunk király urunk ő felsége 
Donatiója után, igazán birtunk mint saját örökünket. Se-
cunda Testis: Én Bugyin nömös Nagy Benedek leánya Mar-
git asszony annorum sexaginta sex. Az teljes Szent Három 
ság Istenre megesküvén hitem után azt vallom, hogy voltam 
husz esztendős ember, mikor Bugyiról elfutottunk, azért 
nyilván tudtam és tudom, hogy Szarka Balázs nömös ember 
volt s maga saját nömös telekén lakott. Szarka Balázs fia 
volt Szarka Dömötör, Szarka Dömötör fia penig Kőrösön 
lakozó Szarka János. Tertius Testis. Én Barkó Mihály an-
norum quadraginta novem. Az Szent Háromság Istenre meg-
esküvén hitem után ezt vallom, hogy az háborúság reánk 
jővén Kőrössé befutottunk. Szarka Balázs igen öreg ember 
volt 8 én gyermek voltam, s kérdeztem tüle micsoda rendbeli 
ember volt s azt mondotta, hogy ő Bugyin nömös ember volt 
s ott vagdalták volt meg az tatárok az maga jószágában s 
laktam is egyházban esztendeig Szarka Balázszsal s Szarka 
Dömötörrel, s együtt futottunk fel is Lévára. Nyilván tudom-
hogy Szarka Dömötör fia Szarka János Körösön lakozó* 
Quartus Testis. Biki István lévai praesidiumban lakozó, an-
norum circiter septuaginta quatuor sub juramento fassus est 
tali modo. Tudom, hogy Szarka Balázs Bugyin lakott, de 
nem tudom, mennyi része volt Az Bobadban is tu-
dom, hogy része volt Szarka Balázsnak mely embe-
rek hire nélkül Szarka Balázsnak az bobadi határra hajtot-
ták marháj okát, elhajtotta Bugyira Szarka Balázs maga 
házához és váltságon adta ki, egyszer Ocsán Kis Pétert 
hogy szolgáltam, Szunyoghi Mátyástul az gazdám megkö-
vette volt az bobadi földet, rejá hajtottam volt az marhát, 
eljőve Szarka Balázs, egy ökrét az gazdámét elvűvé s az 
gazdám másfél forinttal váltotta ki az ökrét Szarka Balázs-
iul, azt mondotta, hogy ö is ur Bobadban, ha Szúnyoghi 
Mátyás 
tudom, hogy mind Bugyiban s mind Bobadban volt része 
Szarka Balázsnak. Quintus Testis. Eötvös Mihály az lévai 
praesidiumban lakozó, annorum circiter quadraginta, sub ju-
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rámentő fassus est tali modo. Hallottam az nénémttll S^u-
nyoghi Susánna asszonytul, hogy Szarka Balázsnak része 
volt Bugyiban. Ez szerint azért kiszedvén az bizonyságokat 
viczeispán uram eomniissiója mellett magunk pecséti alatt 
kiadtuk az bizonyságokat ez instánsnak. Nos itaque versita-
tis, trutina'is, examinatis praemissis universis Attestationi-
bus, earumque eontinentiis singulisque Articulis praenarratam 
Familiam Szarka nnncupatam ortum suum traxisse ex vera, 
lcgitima et indubitata prosapia testantibus etiam aliis literis 
et literalibus documentis, ex eo in uberiorem universorum 
praemissorum Contestationem eandem Familiam adhuc su-
perstitein et signanter Egregium etNobilem Johannem Szar 
ka eum universis filiis, filiabus, successoribus item utriusque 
sexus in eoetum et numerum istius Comitatus nostri accepta 

nostrarum sub sig. 
ordine consvetis Authentieis t am. . . . extra 

datarum testimonio mediante, Communis id requirente et 
euadente juris aeqnitate. Datum ex sede Judiciaria nostra, 
feria quinta proxima post Dominicam Reminiscere, in prae 
allegato praesidio Filekiensi frequenter celebrata. Anno 
Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo nono. 

(P. h.) (P. h.) (P. h.) (P. h.) 
Lecta publicata p: ' . . et extra 
data per notarium sedis ejusdem. 

f A nemes Ádá m család leve'ltárából.) 

DLXXV. 

Nos Comes Joannes Draskovith Perpetuus de Trakos-
tyán, Regni Hungáriáé Palatinus et Judex Cumanorum, nec 
non Sacratissimi Principis ac Domini Domini Ferdinand! 
Tertii Dei gratia electi Romanorum Imperatoris semper 
Augusti, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. Regis, 
Archiducis Austriae, Ducis Burgundiáé, Comitis Tyrolis etc. 
Intimus Consiliarius, Camerarius et per Hungáriám Locum-
tenens. Memoriae commendamus tenore praesentium, signifi-
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cantes, quibus expcdit universis. Quod Nos ad nonnullorum 
instantium supplicationem apud nos propterea factam, tum 
vero attentis et consideratis, fidelitate ac íldelium servitio 
rum meritis, nobilis Michaelis Oláh, quae ipse Sacrae impri-
mis hujus Regni Hungáriáé Coronae ac deinde Sacritissimae 
Caesareae et Regiae Majestati Domino nostro clementissimo, 
pro locorum et temporum varietate, fideliter et constanter 
exhibuit,, ac imposterum quoque pari íidelitatis et constantiae 
fervore, sese exhibiturum et impensurum pollicetnr. Totalem 
et integram portionem possessionariam desertam, possessio-
nis desertae Inács in Comitatu Pest existentis et habiti, quae 
numerum triginta duarum sessionum colonicalium non exce-
deret, ac antea Nobilium Joannis Biró et Petri Fejes prae-
fuisse, sed per mortem et defectum seminis Eorundem, ad 
Sacram hujus Regni Hungáriáé Coronam, consequenterque 
Collationem Regiam juxta antiquam et approbatam ejusdem 
Regni consvetudinem ac legem, rite ac legitime devoluta et 
redacta esse perhibetur. Totum item et orane jus Regium, si 
quod praelibata, Sacratissima Caesarea et Regia Majcstas 
in pracattacta portioné possessionaria deserta, possessionis 
desertae Inács in Comitatu Pest existentis, habiti etiam aliter 
qualitercunque Laberet, aut Eadem et eaedem, ex quibuscun-
que causis, viis, modis et rationibus Suam concernentes Ma-
jestatem simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, 
pratis, campis, pascuis, pascuationum locis, faenetis et foe-
nilibus, sylvis, nemoribus, montibus, collibus, vallibus, vineis, 
vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, 
pisciumve clausuris, molendinis et eorundem locis generaliter 
vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum inte-
gritibus, quovis nominis vocabulo vocitatis ac ad Eandem et 
Easdem de jure et ab antiquo spectantibus et pertinere de-
bentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existenti-
bus, praemissis sicut praefertur stantibus seque habentibus, 
memorato Michaeli Oláh ejusdemque haeredibus et posteri-
tatibus utriusque sexus universis (si et in quantum ad ali-
quam Ecclesiam vel Arcem Suae Majestatis non pertinerent) 
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Authoritate nostra Palatinali et Locumtenentiali, qua pleno 
jure fungimur dedimus, donavimus et contulimus, imo damus, 
donamus et conferinius, Jure perenndi et irrevocabiliter 
tenendam, possidendam pariter et habendam salvo jure ali-
eno. Harum nostrarum vigore et testimonio literarum medi-
ante. Quas praefata Sacra Caesarea et Regia Majestas in 
formám sui Privilegii redigi faciet, ubi in specie eiderii fuerint 
reportatae. Datum in Libera Regia Civitate Posoniensi die 
quinta mensis novembris Anno Domini Millesimo Sexcente-
simo Quadragesimo Sexto. 

Comes Joannes Draskovith. 
(P. h.) 

(A nemes Oláh család levéltárából.) 

DLXXVl. 

En nemes Borsodvármegyében Mezö-Miskolez városá 
ban lakozó Szintay Márton leányommal együtt Orzsókkal, fel 
tevén elsőben is és magunkra vállalván Isten kegyelmességé-
böl ennek utána születendő gyermekinknek közel és távul lé-
vöknek atyánkfiainak, szomszédságoknak és mindeneknek va-
lakiket az ide alább megirt dolog most avagy jövendőben akár 
mi úttal illetne és illethetne törvény szerént való terheket, val-
lom és adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik ez fassiona 
lis levelemnek rendiben, hogy én bizonyos eltávozhatatlan 
szükségemtül kényszeríttetvén s kiváltképen az ide alább 
megirt jószágomnak közelebb és hasznosabb helyen való 
jószágot akarván magamnak és maradékimnak szereznem, 
és ez alább specificált pénznek egy részével ez mastani szük 
üdöben kényszeríttetvén magamat és megírt leányomat táp 
lálnom és tartanom. Ez helyes okokra nézve, mivel Sáfár 
István örökös jobbágyunk volt, Nemes restvármegyében 
Nagy Kőrös r.evíi városban, megtekintvén emberséges em-
bereknek mellette való törckedéseket a jobbágyság alól 
felszabadítottam úgymint n. kétszáz 80 magyar forintokban, 
mely summát semel et idem nekem letette, házával együtt 
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Tallas Pál, CzÖker Mátyás szomszédságokban, minden ahhoz 
tartozó utilitásával, conditioival és pertinentiáival egyetem-
ben, úgymint mivelt és miveletlen szántóföldeivel, mezejével, 
rétjével, legeltető pástjával és mezejével, erdejével, berkével, 
szőlőhegyével, halászó vizeivel, malmával és malomhelyeivel 
és minden névvel nevezendő eleitiil fogvást, az egy házhoz 
tartozó hasznaival, jövedelmivel és határival egyetemben 
örök és meghivathatatlan áron adtam és per manus mindjárt 
is kezében is megirt kétszáz 80 forintokban, az mi megne-
vezett Nagy-Kőrös városában lakó Sáfár István jobbágyun-
kat megszabadítottuk, magát előtte és utána levő magzatival 
az egy házhelylyel együtt., hanem abban levő mindennemű 
jussomat és dominiumi privatumomat ő kemekre és megirt 
maradékjokra transferálom pleno jure, melyet kezönk írá-
sával confirmáltunk és meg is erösitöttünk ilyen nemes sze-
mélyek előtt Forgó Pál, Porozbai Mihály vármegyéknek hi-
tes szolgái előtt. Miskolcz die 20 Aprillis Anni lí?53. 

Szintai Márton (P. h.) Szintai Orzsok -f-
(A nemes Oláh család levéltárából.) 

DLXXVII. 

Én alább irt nemes Szeles Mátyás adom tudásokra 
mindazoknak valakik ezt jövendőbe olvasni fogják, hogy az 
háborús időben kedves gyermekeim közül Ferencz, Bálint 
és György az háború végett az országban szélyel bujdostak. 
Ezek közül Öregségemre legöregebb fiam Szeles Ferencz 
meglátogatott, kin is nagyon őröltem, hogy még az dühödt 
töröknek rabjává nem lett, mint a kibtil én kiszabadultam s 
örömömnek atyai indulatjábul adtam ezen fiamnak száz 
magyar forintokat, kiért is kezem csókolással jó fiam kézit 
adta, hogy soha sem engem, sem idehaza levő Albert, István 
és Susanna testvérjeit s az haza kerülhetőket is meg nem 
háborítja. Többet én is nem adhattam, mivel az török világ-

* ban sok javaimtul megfosztattam, mind pedig 1632-ben tisz-
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telendő kanonok Szeles János testvéremmel nyert armalis 
leveliink sok költségünkbe került, mivel az dühödt töröknek 
pusztítása és égetése végett minden nemesi levelünkttil meg-
fosztattunk. Mind ezeken megállván örökre, levelünket adtuk 
egymásnak itt jelen ülö személyek előtt. KöltNyitrába 1662-
be Aprilisnek 12. n. 

Coram me Stephano Bornemisza et in praesentia mei (P. h.) 
Én előttem nemes Balog Mihály előtt (P. h.) 
Öreg nemesSzelesMátyásmaga keze ésnemesipecsétje. (P. h.) 
Labodi Szeles Ferencz mkeze. 

(Eredetie a Szeles család levéltárában.) 

DLXXVIII. 

Anno 1665. A körösi Eccleflia esett volt ily véletlen 
kárban: Tanító lévén akkor az Ecclésiában idv. Ungvári 
Gergely u- az időben ezen a földön levő reí. ecclésiáknak 
superintendense , némely pénznek szerelmétől meggyőzettek, 
a templomnak délfelől való ajtaja felett belől, valamely ke-
rekded egyenetlenséget, dombocskát megjegyezvén, melyre 
valamely virágocska, mintegy jelül volt felirva, állitván azt, 
hogy valamely régi depositum vagyon ott elrejtve, éjszaka 
lajtorján felhágván a falt megássák ; találtanak-e valamit 
avagy semmit sem, nem tudatik ; de talált a pogány török ; 
mert a budai török uraknak tudtokra esvén ezen dolog, a 
tisztek kijönek, a ecclésiát rútul zaklatják, megzsarolják és 
annak 900 fjrmalis tallérát kívánják; de discretióval a fize-
tés többre is ment. A kár meglévén igen kérdésben forgott, 
a méltán is : ki vitte ki éjszaka a prédikátor hire nélkül a 
templom kulcsát? lévén a tanítóra nagy gyanóság, ki osztán 
in publica actione a kőfalakat hívta bizonyságul maga ellen, 
hogy azok legyenek bizonyságok ellene e dologban az íté-
letnek napján. 

(A n,-körösi ref. egyh. első anyakönyvéből.) 
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DLXXIX. 

En Hanvay Ferencz adom tudtára mindeneknek az 
kiknek illik ez levalemnek rendiben. Elsőben is magamra 
válalván feleségemnek, s mind kct ágon levő maradékimnak, 
posteritásimnak^ osztályos és vérszerint való atyámfiainak, 
s legatariusimnak is, terheket valakiket tudniillik ez alább 
megirt dolog most és jövendőben akármi módon illetne, 
avagy illethetne. 

Hogy én megtekintvén egynehány emberséges embe-
reknek Kőrös városában, Pest vármegyében levőben lakozó 
Szivos János deák nevű örökös jobbágyom mellett tett in-
terpositiójokat, nem csak magát az megirt Szyvos János 
deákot, feleségét, mostani és még jövendőben leendő mind-
két ágon levő maradékival, successoraival és posteritásival 
együtt inperpetuum et irrevocabiliter jobbágyságom alól fel-
szabadítottam, hanem azt az colonicalis fundust is, az melyen 
a megirt városban mostan laknak és nekem tüle adóztanak, 
kinek egyik felöl kécskei Tóot István, más felül pedig Szap-
panos Kis Pál nevü embereknek házhelyei vicináltatnak cum 
omnibus eiusdem utilitatibus et pertinentiis quibus libet ad 
eandem sessionem coloniealem de jure et ab antiquo spectan-
tem et pertinere debentem, jure itidem perpetuo et irrevoca-
biliter liberíálván megirt Szyvos János deáknak, feleségé-
nek és mostani, avagy jövendőben leendő mind két ágon 
levő maradékinak, successorinak és legatariusinak, adtam 
per manus bocsátottam s birni engedtem: mely hozzájok 
mutatott jó akaratomért fizettenek kétszáz jó mértékű ara-
nyakat, annak felette pedig egy hintóban való egyszőrtt fe-
kete tanult hat gyermeklovakat. Én is azért a fentebb meg-
irt mód szerint per presentem exemtussá tévén őket s azon 
házhelyet is liberálván, se magamnak sem pediglen mind 
két ágon levő maradékimnak, successorimnak és még lega-
tariusimnak is megirt Szyvos János deákhoz, feleségéhez 

riétást nem res. . . álok, sőt szabadságot adok arra is, hogy 
valamikor akarja, avagy akar . . . . az mi kegyelmes császár és 
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koronás király urunktul, ü felségétől ezen per fassiomra, 
mind a magok személyéhez képest, mind pedig itt megneve-
zett és felszabadíttatott, colonicalis fundusra nézve, in futuro-
rum eorum jurium eautelam, annalist és egyszersmind con-
sensus reginst is szerezhessenek és impetrálhassanak ma-
goknak, melynek is semmi lett úttal ellene állani nein aka-
rok, contradictione et aliis quoque jurium remediis ex parte 
mea praelibatorum itidem uxoris vei successorum et posteri-
tatum imo et legatariorum meorum utriusque sexus minimé 
obstantibus neque valentibus, oly reménységben levén Szy-
vos János deákhoz, hogy ezen hozzája mutatott jó akara-
tomért maradékival együtt háládatlan nem leszen, hanem 
minden reája bízandó dolgaimban fogadása és ígérete sze-
rint igyekszik jó akarattal lenni és hűséges szolgálással. 
Melynek nagyobb bizonyságára ez erősségére adtam ez pe-
rennalis fassionalis levelemet, s azt kezem írásával és pecsé-
temmel ezen levelemet és megpecsétlő jóakaró ura . . . . 
Datum in praesidio Fülek. Die vigesima octava mensis üe-
cembris Anno Domini Millesimo sexcentesimo sexagesimo 
sexto. 

P. H. Idem qui supra Franciscus Hanvay. 
P. H. Ladislaus Fekete de Iván. 
P. H. Coram me Petro Battik vice comite cottuum 

Pest Pilis et Solt unitorum. 
P. H. Coram me Ladislao Bátory de Gagy vice comiti 

cottuum Heves et interioris Szolnok unitor. 
P. H. Coram me Georg Hajnik -
P. H. Coram me Francisco Mocsay  
P. H. Coram me  
P. H. Coram me Johanne Barssy  
Jegyzet: A Szivos család levéltárából. Ugyan-e család levéltá-

rában másolatban megvan a Leopold által 1667-ben jan . 8-kán kia-
dott armalis másolata, mely ugyanazon év máj. 20-kán a pestmegyei 
gyűlésen bemutat ta tot t . Ugyancsak e család levél tárában megvan 
másolatban a Szívós János deák kötelezvénye, 1666 dec. 28-káról, 
melyben a jobbágyság alól való felszabadításért , szép öreg megta-
nult, fekete egyenlő szőrű egy Iii utó bau való jú hat gyermeklovakat 
megadni kötelezi magát." 
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DLXXX. 

Én buzini Keglevics Miklós nemes Torna vármegyének 
főispánja, császár és koronás király urunk ő felsége egyik ko-
mornyikja. Adom tudtára mindeneknek, a kiknek illik. 
Hogy talála meg nemes Pest vármegyében Kőrös nevü vá-
rosában lakozó jobbágyom Beretvás István nevü, instálván 
emberséges emberek által, hogy ő néki magának az minémü 
háza vagyon házhelyével együtt, azt hogy néki, minékünk 
járandó adózás és fizetés alól felszabadítanók. Mely mellette 
való alázatos instantiáját tekintetben vévén, magának és 
maradékinak azon Körös városában lévő házát fundusával 
együtt minden nékünk járandó adózásiul, fizetéstül felsza-
badítottuk, melyért minekünk kedvünket is kereste. Ugy 
mindazonáltal, hogy ha Beretvás István nevü jobbágyunk 
dificiálna és oly bizonyos maradékja nem lenne, azon ház és 
házhely mireánk és maradékinkra visszaszálljon. Melynek 
nagyobb erősségére adtam néki ez levelemet pecsétemmel 
és kezem Írásával megerősítvén. Datum in Curia Torna die 
2-da Augusti 1667. 

Nicolaus Keglevics. 
(P. b.) 

(A nemes Beretvás család levéltárából.) 

DLXXX. 

Én buzini Keglevics Miklós nemes Torna vármegyének 
főispánja, vettem fel Beretvás Istvántul, körösi jobbágyom-
tul kétszáz tallért, ígérvén én is magamat, hogy a nemes 
levelet magam meghozom néki és őtet is felszabadítom a 
paraszt nembtil, hogy szabadosan nemes ember lehessen, 
melyrül quietálom. Actum Rimaszombat die 9-na Februarii 
1667. Nicolaus Keglevics. 

(P. h.) 
7 Februarii. Adtam kezében uramnak ő nagyságának 

az feljebb megirt kétszáz tallért Beretvás István pénzét Ri-
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maszombatban nagyobb bizonyságnak okáért Beretvás Ist-
ván uram is visszaadta az én quietantiámat a ki Szappanos 
János uramnál volt. Nagykoloni Subicz Pál. 

(A nemes Beretvás család levéltárából.) 

DLXXXII. 

Anno 1668 die 15 Mensis Mártii. 
Én most Nádasdon lakó Beretvás János (Varjason 

lakó néhai Beretvás János fia) köszönetem és jámbor szol-
gálatomnak ajánlása után. Adom emlékezetül mindeneknek, 
a kiknek illik mostaniaknak és következendőknek kiváltké-
pen az én vérszerint való mindkét ágon levő posteritásim-
nak, atyámfiainak. Hogy én a feljül megirt esztendőben és na-
pon, Kőrös várasa közönséges házánál (a kis házban) akkori 
Kőrös várasa főbírája Sepsei Szabó János, esküdt szemé-
lyek Fruttus Pál, hites tizedes Benes Miklós, Bende Gergely, 
Patonai Gergely, Or Mihály és akkori váras hites nótáriusa 
Tergenyei Mihály deák uraimék előtt az én atyámtul néhai 
Varjasi Beretvás Janóstul maradt hat ökrökrül (a kiket az 
én öcsém uram, most Körösön lakó nemes Beretvás István 
kihozott Körössé és eladta 50 ötven ezüst tallérokon) és 
egyéb jókrul is megegyezvén és alkuván, mátul fogván en-
gemet mind azokrul megelégített épen egészlen, az atyai 
jókrul. En is azért ma fogadást és kötést töttem az élő 
Isten s a följül megirt becsületes körösi uraimék előtt, hogy 
immár ennekutánna soha az én atyámfiát nemes Beretvás 
Istvánt se személyében se jószágában se utána következen-
dő posteritásiban nem háborgatom, se mások által nem há-
borgattatom örökké (kirekesztvén mind ezen dologbul s ke-
resetbül mind ispájám s mind magyar földes uram hatalmát 
és minden törvényes processusokat) sőt még maradékom is 
soha semmi uton módon ne háborgassa se mások által ne 
háborgathassa (kiváltképen mostani feleségemttil szárma-
zandó maradékim és feleségem). Mivel törvénytelen, nem 
igaz úton vettem hozzám (kit egész Körös, Nádasd és azok-
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nak tartományi jól tudnak) még maradékiban is. Magamra 
vállalván minden háborgatok s keresők ellen minden evic-
tiót. Ha valaha valamikor penig ezen atyánktul maradt jók-
ért az én testvér atyámfiát nemes Beretvás] Istvánt és poste-
ritásit valaki háborgatná vagy mások által mi háborgattat-
nánk, quovis loco et foro, mind török s mind magyar részrtil 
fejünk fönállásáig magam és maradékim mindenkoron min-
denütt tartozunk megoltalmazni. Kinek állandóbb erősségire 
megmaradására, adtam ez kötés és contractus levelemet az 
én testvér atyámfiának nemes Beretvás Istvánnak és utána 
következendő minden maradékinak (örökül és felbomolhatat-
lanul). Mely contractus levelemet (pecsétem nem lévén) Kőrös 
városa szokott élő pecséti alatt kezem körösztvonyásával 
megerősítvén kiadtam magának és minden maradékinak. 

Istennek atyai gondviselésébe ajánlva mindeneket. 
Actum in oppido Kőrös die et anno praenotatis 

Scriptor et Juratus Nótárius praefati 
oppidi Körös. 

(P. h.) 
Most Nádasdon lakó Beretvás János tulajdon keze 

körösztvonyása. Pecséti helyett felbomolhatatlanul. 
(A nemes B e r e t v á s csa lád levél tárából . ) 

DLXXX1II. 

Anno 1669 die 16 Febr. Nemzetes vitézlő Battik Péter 
uram Pest-Pilis és Solt vármegyéknek Ordinarius viczeispán-
jának commissiója mellett nemes Budai Péter uram felesége 
nemes Szarka Zsuzsánna instantiájára tiszajenői kaszáló és 
zálogos jobbágya dolgából. Mi alább megnevezett azon ne-
mes Pest vármegye juratus assossori nemes Kövér István és 
Bicskei András az e l ü n k b e n adatott de eo u t r u m n a k conti-
nentiája szerént procedálván, in possessione eadeni Jenő 
szedtünk ilyetén tanuk vallásit hoc ord ine . 

De eo utrum. Tanú tudod e nyilván személyek és ne-
vek szerént iömerted-e, kik voltak azok a katonák, kik az 
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tiszajenöi Takács Mihály nemes Szarka Zsuzsánna jobbá-
gyának heted magokkal való szarvasmarháit tavai 1668 
esztendőben májusban ugyan tiszajenői falubul elhajtották 
hatalmasul valld meg hitedre. 

Testis. Bertalan János jenői lakos annorum 42, subdi-
tus generosi domini Francisci Mocsári, juratus et examinatus. 
Tudja s vallja nyilván, hogy jenői Takács Mihály hetedma-
gokkal való szarvasmarháit az mult 1668 esztendőbeli má-
jus havában Csáki János, Fényes Geczi, Hencser Andor, 
Fejér Istók és tulajdon maga is Német Marczi hajtották el 
az jenői földrtil, ugyan az falu marhái közzül szaggatták ki 
őket. 

2. Domokos György jenői annorum 50. Subditus ejus-
dem generosi Domini Francisci Mocsári juratus et examina-
tus fatetur idemut primus testis. 

3. Bakó Jáuos jenői annorum 52. Subditus etiam gene-
rosi Domini Francisci Mocsári juratus et examinatus fatetur 
perinde ut primus testis. 

4. Thótt Márton jenői annorum 53. Subditus quoque ge-
nerosi Domini Francisci Mocsári, juratus et examinatus, 
vallja nyilván, hogy az emiitett Takács Mihály marhái el-
hajtogatói megint Csáki János, Fényes Geczi, Mencser An. 
dor, Fejér Istók és Német Marczi voltak. 

5. Kelemen Miklós jenői annorum 60. Subditus gene-
rosi Domini Michaelis Földváry juratus et examinatus idem 
fatetur ut quartus testis in ordine legelsőben is ezen fatens 
beszélt elsőben azon katonákkal. 

6. Duhar András jenői annorum 40. Subditus generosi 
Domini Francisci Mocsári juratus et examinatus idem fatetur 
ut quartus testis. 

7. Talló Péter jenői annorum 38. Subditus etiam ge-
nerosi ac egregii Domini Francisci Mocsári juratus et exa-
minatus fatetur sic ut quartus. 

8. Kis Ferencz jenői lakos annorum 35. Subditus ge-
nerosi Domini Abrahami Komjáti citatus juratus et examina-
tus vallja nyilván, hogy azon előbb emiitett katonák voltak 
azon marhahajtók. Addito eo, hogy az Tiszán által költöz-

TÖRÜK M, K. KSdL, 1—2. 16 
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tek ezen tanút is elvitték magokksl szintén Tarczalig, látta 
azt is; hogy az mészárosoknak eladták azon marhákat. 

Actum in possessione Jenő die et anno praenotatis. 
Kivül: Nemes Budai Pe'ter urnák felesége és Szarka Zsuzsanna 

instancziájára szedett tanuk vallási t iszajenei j obbágya dolgából s a 
belől megira t ta to t t instánsnak kerese t i gyámoli tására az 
hol kívántatni fog ki is ada to t t sub sigillo authent ico judicialiter. 

(A nemes Ádám család levéltárából.) 

DLXXXIV. 
/ 

Gróf Keglevich Miklós 1670. Kőrösön, Pes tvármegyében lakó 
Csatai Nagy Jánosnak, feleségének s mindkét ágon levő maradéki-
nak átengedi Kőrös városában levő háztelkét minden hozzá tartozók-
kal együtt „nyolczvan magyar forintokban, jó fokú pénzben." E ház-
helyet Keglevich „l ibertál ja ." Mindaz által, ha Csatai és maradéki 
ama házhelyet „legálni vagy zálogosítani a k a r n á k Kegleviehet vagy 
inaradékit t a r toznak elsőbben legitime admoneálni ." És ha a Kegle-
vich maradékinak tetszeni fog, lefizetvén a nyolczvan forintot, s meg 
becsültetvén és kifizetvén a házhelyen levő épületet , Keglevichre 
vagy maradéki ra száll vissza a fundus. Kelt T o r n a várában j anua r 
31. 1670. 

(A magya r kir. curia levél tárában, a „neo-acquist ica" bizott-
ság irományai közt, „Körös" rova t a l a t t j 

DLXXXV. 

Gróf Keglevich Miklós 1672-ben kelt levele által Jó Mátét , 
feleségét Borbély Katát , s „ t e s tvé r szerint való öcscsét" Jó Mihályt s 
ennek feleségét, mint örökös jobbágyai t mindkét nemen való mara-
dékaival jobbágyságuk alól fölszabadít ja , s maga hozat ja meg árma-
lisukat a királytól . Ugy mindazáltal , hogy a nevezet tek nemesi sza-
badságának Keglevich Miklós és maradéki ellen ereje ne lehessen 
Ezenkívül azon fundust, melyen Kőrösön laknak a nevezettek, „per 
manus" bocsá t ja nekik Keglevich 450 tal lérban. Azon házhelyet „li-
ber tá l ja"— s jogot se Keglevich se maradéki nem ta r tanak hozzá, 
mig Jó Máté maradéki nem deficiálnak. Magvaszakadás esetében 
azon házhely vissza száll a Keglevics maradékaira . Kelt Torna várá-
ban 1672, apr i l 3-ikám 
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(A magyar kir. curia levéltárában, a , ,neo-acquistica" bizott-
mány i rományai közt ,,Körös" rovat alatt.) 

DLXXXVI. 

A. 1674. Midőn citáltatnának egész Magyarországban 
az Evangelicus Prédikátorok Extraordinariára Posonban, e 
nyomorult földről is annak a dolognak munkási a budai ve-
zértől arra szabadságot vásárolván, szaladtanak a szegény 
gyámoltalan atyafiak a török protectiója alá mégis Budára, 
honnan a vezér őket kiadta volna ha a több urak nem obstál-
tanak volna. Ugyanakkor bold. Ungvári Gergely uram is 
bizván egy Ali Bégh nevü nagy íautorához, ki volt a török 
császárnak intimus Consiliariussa, futott Budára házanépé-
vel Kőrösről, még lévén hátra három holnap esztendejében 
hogy elszaladna. A persequutio valamennyire ezen a földön 
csillapodván s a tanitók ecclesiájokban megtérvén, a kö-
rösiek Ungvári G. uramat vissza nem hozzák; hanem he-
lyette egy profugus Sárándi János nevü atyafiát (ki is e föl 
dön Pelsőczről elszaladván az üldözők előtt bujdosott) Ung-
váry u. consensusa nélkül (melyet eléggé urgealt az ecele-
sia) megfogadnak. Ungvári G. uram ezen igen megindulván, 
a seniorokkal megegyezvén, az ecclesiát új tanítójával együtt 
excommunicalja, és hogy semminemű szükségében a körösi 
ecclesiának senki az atyafiak közziil segítséggel ne légyen 
(lévén interea Sárándi uram igen beteges ember) erősen 
megtiltja; sőt Debreczenben is a T. Professoroknak, hogy 
Kőrösre seholamestert ne adjanak, mivel hogy az excom-
municata ecclesia, megirja : végre nemcsak a három holna-
pokra, hanem azután következett esztendőre is, minden bé-
rit az ecclesián praetendálja. Duralt e dissidium U. G. uram 
és a körösi ecclesia között tovább öt esztendőknél, melynek 
különben nem lett eomplanatioja, hanem a dolognak irója 
Kecskeméti Sz. Jáuos lévén scholamester két esztendőkig e 
dissidium idején Körösön, idejét a scholában eltöltvén, isten 
rendeléséből a körösi ecclesia jóakaratjával küldettetik a 

16* 
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németországi academiákban oly véggel, hogy onnan idejében 
megtérvén, az emiitett ecclesiának lenne tanítója. Hogy azért 
a körösi ecclesia e dologban végét elérje, Ungvári uramnak 
mindenekben eleget tévén s még arra az esztendőre is, melyre 
egy napot sem szolgált ex toto megfizetvén, véle megbé-
kéllik. 

Nem evangelicus tanítóhoz illendő dolog vala ez; mert 
az evangelium szerint: Objectum excominunicationis non est 
aliqua communitas, sed fráter peceans Math. 18. 15. Bár itt 
szemünk előtt tartjuk vala Sz. Péter aranyas Instruetióját, 
melyet ir a lelkeknek pásztorinak: Nem uralkodván az ur-
nák örökségén, hanem lévén példái a nyájnak. 1. Pet. 5. 3. 

(A nagy körösi ref . egyház anyakönyvéből . ) 

DLXXXVII. 

Memoriale. 
Én Buz István és Buz Mihály adtuk az Török Istváutul 

vett mezei kertünket Sepsei István és Sepsei János sógor 
uraméknak, melynek az ára teszen 43 tallérokat. Adom 
ilyen böcsületes emberek előtt ugy mint sentei Szabó Mihály 
és nemzetes Buda Péter uramék előtt, kezünk Írásával együtt 
megbizonyítjuk. 

Anno 1678 etc. 
Én Buz István, -j- Én Buz Miscka. -f-

P. H. P. H. 
(Az inarcsi F a r k a s család levél tárából . ) 

Jegyzet: Az inárcsi F a r k a s családnak bi r tokában a török kor-
szakból még több adásvevési contractus ta lá l ta t ik , melyek köziil a 
legtöbb az inárcsi birtokot illeti. Feleslegesnek tar t juk ezeket kö-
zölni, miután egyéb tanulság ezekből sem jön ki min t : hogy a bir tok 
adásvevés a hódoltságban napi renden volt, s különben is ezek az ál-
talunk közlöt teknél kisebb fontosságuk. 
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DLXXXVIII. 

Res quasdam memoratu dignas, praecipue statum ec-
clesiae Kőrösiensis concernentes, posteritati forte non ingra-
tas, in parte posterori Matriculae assignare juvat. 

Nominanter qnura pacifice absque omni eoactione et in 
conseientias diminio, facta sit reformatio incolarum oppidi 
Körös in proprio eorundem templo, a patribus jure haeredita-
rio ad filios devoluto, ex relatione tide digna pii cujusdam 
senis J. S. cum ejus modalitatem an. 1681 referret, ferme 
annorum 85 agentis et eandem ex provectae aetatis homini-
bus se intellexisse probe asserentis, rem tamquam posteritati 
scitu necessariam hie imprimis repraesentare lubet. 

Minnekutána tetszett az irgalmas istennek ez Ínséges 
földön is a halál árnyékának völgyében ülőknek az ő evan-
géliumának világát meggyújtani, a békeség evangéliumának 
készületivei elküldötte ez helyben is annak hirdetőjét. Lett 
azért egyelőször a lakosok között ily megegyezés, hogy el-
sőben a római catholicusok vigyék véghez a templomban 
devotiojukat; azután penig az evangelicusok ugyanott isteni 
szolgálatjokat. Azután penig jobbnak tetszett, hogy a temp-
lomot az előbbeni possessorok birják; az evangelicusok pe-
nig kőből épitvén ragasztanának a templom észak felől való 
oldalához magoknak templomot s abban járjanak, ajtót is 
reá arról a részől nyitván. Mely ugy is lett; mint az ajtónak 
nyoma, mely idővel aztán kővel berakattatott, mely a to-
ronynak észak felől való oldalánál volt, ma is mutatja. De 
mint lesz a dolog ? Egykor minekelőtte az evangelicus ta-
nító a már elkészült templomban hallgatóival a reggeli időn 
az isteni szolgálatra bemenne, némely csúfolódók a más val-
láson levők közzül éttzaka felkelvén és az evangelicusok 
templomának ajtaját megnyitván, holt ebet visznek be (proh 
scelus) és a prédikáló székben hátulsó lábaira azt egyenesen 
felállatván, első lábait penig a pulpitusra kitévén s trans ver-
sim helyeztetvén s annak fejét meghajtván a Christus szol-
gáját, ki devotiójának idején a eathedrában így szokta volt 
magát viselni, rútul megcsúfolják. Ezek szegények a szokott 
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órán isteni szolgálatjok gyakorlására bémenvón templomok-
ban s az igy felkészült utálatosságot meglátván, rajta igen 
megindulnak és a templomból minden devotio nélkül, mint 
igen megháborittattak, kijőnek, ki cselekedte ezt az éktelen-
séget, annak kikeresésében szorgalmatoskodnak. Végre a 
gonoszság cselekedői lelkek isméretitöl vádoltatván s talán 
valamely rajtok megeshető nagy büntetéstől is tartván, fel-
kelnek és Kőrösről elszöknek: a kik penig a más valláson 
lévők közzül helyben maradnak, az evangelicusokkal szépen 
megegyezvén, az evangelica vallást bévészik, templomokat 
nekik engedik ; az elébbeni templom ajtaját penig közaka-
ratból kövei bérakták és mindegyütt az isteni szolgálatra az 
öreg templomban járnak. Üresen is állott ez az észak felől 
való templom annakutána (holmi deszkát és templomhoz való 
eszközöket tartván benne az ecclesia) mindaddig mignem 
osztán 1696-dik véres háborúságos esztendőben a német 
nemzetnek a törökkel való hadakozása idején, a lakosok a 
sok szegény futottakkal megszaporodván, arra ment az eccle-
sia, hogy bót-hajtásra s oszlopokra készéttetnék a középfal, 
és a kettőből lenne egy templom; mely igy elkészült formá-
ban vagyon Isten jóakaratjából mind e mai napig. Tarts 
meg Isten a tégedet lélekben és igazságban tisztelő néped-
nek kezénél minden bántódás nélkül, mind az Úr Jézusnak 
eljöveteléig! 

(A n.-korösi ref. egyb. anyakönyvéből .) 

DLXXXIX. 

Paris delineatio pro fut ura cautela. 
Mi Mokczay János, Gáspár Ferencz és Pál, valljuk ez 

mi levelünknek rendiben, és adjuk tudtokra az kiknek illik, 
hogy mi előttünk instálva tiszteletes Kecskeméthi János 
urunk, Körös városának református lelkitanitója és ugyan-
azon reformata ecclesia közönségesen, hogy scholájoknak 
szűk volta miatt, adnánk egy darab földünket azon reforma-
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ta scholának megszaporitására, melyre nézve ugyanott az 
schola mellett lévén egy darab örökös pusztánk, (melynek 
hosszúsága 20 lépés szélessége penig 12) mi is megtekintvén 
Kecskeméthi János urunknak azon helynek tiszteletes lelki-
tanitójának és ugyanazon tractusnak seniorának, ugyanazon 
ecclesiának instantiájokat, de kiváltképpen az nagy Isten-
nek dicsőségét, kit minden tehetségünk szerént ^évánunk 
előbb mozdítani, hogy terjesztessék tőlünk is: ily conditio 
alatt adtuk, engedtük és jure perpetuo conferáltuk, sőt sem-
mi just sem magunknak, sem successorinknak fent nem 
hagytunk; hanem azon reformata ecclesiának scholának 
örökös birodalmában hagytuk ; úgy mindazonáltal (kit Isten 
szent nevéért örökké eltávoztasson) más valláson valók el-
vennék hatalmasul, haza törvénye ellen, és az mi református 
scholamestereinket kiűznék, tehát in eo casu azon részhez, 
melyet örökösen conferáltunk mi és successorink is absque 
poena violentiae hozzá nyúlhassunk. Melynek nagyobb bi-
zonyságára és örökké való megállására adtuk ez kezünk 
írásával subscribált pecsétes levelünket. Datum Mokcsaini 
die 25 Septembris Anno 1692. 

Mokcsai János mp. (P. h.) 
Mokcsai Gáspár mp. (P. h.) 
Mokcsai Ferencz mp. (P. h.) 
Mokcsai Pál mp. (P. h.) 

Per Michaelem Pálffy patriae filium et ejusdem p. t. 
ordinarium Dicographum. Anno aerae Christianae 
1693 die 16 Septembris. 

(N.-Körös v. jegyzökönyvéből.) 

DXC. 

Anno Domini 1699 die 16 mensis Decembris-
Nos infraseripti, jure et legitime quoad consvetudinem 

et practicatum ordinem oppidorum compellati Arbitri et ju-
dices ex parte Kecskemétensium Stephanus Balog judex p.t. 
candidatus et Christianus Szabó, ex parte Czeglédiensium 
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Michael Szabó et Stephanns Pántos per ordinarium oppidi 
Kőrös judicem dominum Marciim Seres ejusdemque senatum 
in discussione et examine causae cujusdam perjurii legitimati, 
taliter post exauditionem, tarn extraneorum testium quatuor, 
quam etiam proprii oris confessionis. 

Deliberavimus 
Minthogy Pap Pál ennekelötte más sok időkkel a be-

csületes Kőrös várasi tanácstól per suffragia et voces magok 
társaságokban választatván, idejében a közönséges és bevett 
szokás és rendtartás szerint in loco competenti, azon hiva-
talt nagy erös hittel (mely ötet mind Istenhez, mind várasá-
hoz, mind pedig a közönséges jónak munkálódásához és 
megoltalmazásához erőssen és állhatatossan kötelezte) ma-
gára vállalta vala, idő múlván pedig ex inconsideratione offi-
cii et honoris, némely alávaló alkalmatossággal avagy is 
maga felfuvalkodottságából, azon hiti ellen mind megátkozta 
magát, mind megesküdt, hogy azon hivatalt nem viselné; 
mely dolog minekutána ex fide dignis testimoniis, imo etiam 
propriae oris testimonio manifestummá lett, országunk élő 
törvénye szerint megemlitett Pap Pált a praenotato tempore 
officio et honore senatoratus megfosztván, azon tanács köz-
zül mint hitiszegett embert excommunicáljuk és ecclesiakö-
vetésre méltónak pronunciáljuk. Mely deliberatumunkat is 
pro majori ejusdem rei firmitate improtocoláltatjuk. 

Per Juratum p. t. Notarium. 
(N.-Kőrös v. jegyzőkönyvéből.) 

DXCI. 

Formula juramenti servorum communium oppidi 
Körös. 

1-ma Duetorum. 
Hogy az te hadnagyi tisztedben igazán, serényen és jó 

lelkiismerettel tehetséged szerént eljársz, biráidnak s tanár 
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csidnak minden városod és eeclesiád megmaradására való 
dolgokban engedelmeskedel, őket megbecsülöd s szavokat 
fogadod, ha mikoron kivántatik az vármegyével való kime-
netel, magad vonogatása nélkül kimégy, másokat is személy-
válogatás nélkül kimenni kényszerítesz, mind itthon az vá-
rosban, mind kiviil a városon az ecclesia tisztaságára vi-
gyázsz, a várasnak akármi javát magadévá nem tészed, ha 
valaholott hallasz czégéres vétekben élőket, lopókat, gyilko-
sokat, paráznákat, Isten szent neve káromlókat, ál korcsma-
árulókat (dohányszivókat), azokat el nem hallgatod, hanem 
személyválasztás nélkül előmondod, sőt az neked engedtetett 
hatalom szerént érdemek szerént meg is bünteted, senkinek 
személyét, atyafiságát, barátságát, szomszédságát nem né-
zed, hanem tiszted s hivatalod szerint azoknak büntetések-
ben eljársz, mindezekre magadat, az mint az emberi gyar-
lóság engedi jó lelkiismerettel kötelezed, Isten téged úgy 
segéljen. 

2. Provisoris nundinarum. 
Hogy az e vásárbirói tisztedben serényen, igazán és 

jó lelkiismerettel eljársz, biráidnak, tanácsidnak minden 
igazsággal megedgyezö dolgokban engedelmeskedel, azokat 
megbecsülöd, szavokat fogadod, várasodnak kezeden forgó 
javait nem tékozlod, hanem inkább takargatod, semmi úton 
módon csak legkisebb részét is magad hasznára nem fordí-
tod az három vásárbeli jövedelmet egészlen, azonkívül az 
álláspénznek, húsváltság, ökörváltság felét magadnál meg-
tartod fél részét bíráid kezekben szolgáltatod, egy szóval 
minden javacskáit az városnak, a mennyire tüled lehet, oltal-
mazod, takargatod, mindezekre magadat jó lelkiismerettel 
kötelezed, Isten téged úgy segéljen. 

Tertia formula. Öubdecurionum. 
Hogy az te utczatizedesi tisztedben serényen, igazán 

és jó lelkiismerettel eljársz, biráidnak s tanácsidnak minden 
jó dolgokban engedelmeskedel, ha mitbi(rádj város tizedese 
által vagy maga személyében parancsol, akárminemü nyo-
morúságban előállasz, mikoron az szekér- és ökörvetés ki-
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vántatik, annak sorját igazán jártatod, azonkivül ka kallasz 
kiváltképen az tizededben czégéres vétkü embereket s sze-
mélyeket, Istenkáromlókat, paráznákat, tolvajokat, gyilko-
sokat, dohányosokat, azokat lelked ellen e! nem hallgatod, 
sőt minduntalan az tizededben levő házakat eljárod, meg 
vizsgálod, Istenkáromlásokat, ál korcsmárosokat ha hallasz, 
azokat elömondod, mindezekre magadat etc. Isten téged úgy 
segéljen. 

4. Cauponarii 
Hogy az te csaplárosi tisztedben igazán és jó lelkiis-

merettel eljársz, biráidnak s tanácsidnak minden jó dolgok-
ban engedelmeskedel, megbecsülöd, szavokat fogadod, söt 
birád hire nélkül kivül az városon nem mégy, hanem, ha 
olyatén dolgod leszen, biráidnak hirré tészed, igaz itczével 
mérsz, magad vagy más borát az városén kivül nem méred, 
sőt az kezed alá bizattatott bort tisztán valamint az hordó-
bul kijön, úgy méred, vizet pénzen el nem adsz, a csapon 
való bort más hordóból csak legkisebben is nem szaporítod, 
városod kezednél való borbeli jövedelmét igazán előadod, 
csak legkisebb részben is magadévá nem teszed mindezekre 
magadat etc. Isten téged úgy segéljen. 

Formula Casearii simul et provisoris thermopolii. 

Hogy az te sajtosi és égettborosi tisztetben serényen, 
igazán és jó lelkiismerettel eljársz, biráidnak engedelmeske-
del, szavokat megfogadod, várasodnak kezednél levő javait 
akármi névvel nevezendök legyenek, el nem tékozlod, annyi-
val is inkább csak legkisebb részben is hamis úton módon 
magadévá nem teszed, mindezekre magadad etc. Isten téged 
úgy segéljen. 

Formula portariorum oppidi. 

Hogy az te kapusi tisztedben szorgalmatosan és igazán 
eljársz, az biráidnak, tanácsidnak engedelmeskedel, szavo-
kat fogadod, az reád bizattatott város kapujára szorgalma-
tosan vigyázsz, mikoron az szükség úgy kívánja, az váras 
kapuját birád parancsolatjábul bezárolva tartod, birád híre 
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nélkül senkinek jószágát ki nem ereszted. Mindezekre ma-
gadat etc. 

Formula juramenti a Neo Notario recitanda. 

Én N. N. esküszöm az élö Istenre, a ki Atya, Fiú, 
Szentlélek, teljes szentháromság, egy bizony örök Isten, 
engemet úgy segéljen, hogy az én notariusi tisztemben hí-
ven, igazán és szorgalmatosan eljárok, biráimnak, tanácsim-
nak minden jó dolgokban engedelmeskedem ; ha mit paran-
csolnak az expeditiok iránt azt igazán véghez viszem, semmi 
dolgot, a melynek előttem igazvalósága nyilván nincsen, 
nem igazítom s az igazat pedig nem hamisítom, az leveleket 
igaz értelemmel magyarázom, az megtartandó és megjegy-
zendő dolgokat megjegyzem s notálom, a titkos dolgokat 
titokban tartom s másoknak ki nem hirlelem, a regestrumo 
kat és más reám bizattakat úgy procurálom, hogy valami 
változás benne nem történvén, idejében rólok számot is ad-
hassak, a követséget, nem lévén legális ratiom, magam vo-
nogatása nélkül végben viszem hűségesen és visszafordulván 
róla relatiót teszek, mind kezemen járó költségről, mind a 
reám bizott dologrul, mindezekre magamat kötelezem. Isten 
engemet úgy segéljen. 

Formula juramenti provisorum (bonorum tam jure perennali 
quam . . . . cario obtentorum) a die 26 Április Anni 1699 e 

medio Senatus statutorum. 

Én N. N. esküszöm az élő Istenre, a ki Atya, Fiú és 
Szentlélek, hogy az én gondviselői vagy tisztartói tisztem-
ben, és mindazokban valamelyek az én tisztemre tartozni 
láttatnak, igazán és szorgalmatosan eljárok, mindeneknek, 
valakik előttem törvénykeznek, szegénynek és gazdagnak 
személyek válogatása nélkül, a mint az Isten és az ő igaz-
ságának rendi szerint cselekedni magamat megismerem, az 
egy igazságot igaz törvény szerint kiszolgáltatom, az előmbe 
írattatott punctumokat legkisebbik részében is által nem há-
gom, sőt azokat és mindeneket valamelyek a szegény köz-
ségnek megmaradására szükségesek és jövendőbeli hasznát 
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nézik, tehetségem szerint megcselekszem s véghez viszem, 
Isten engem úgy segéljen. 

Formula juramenti lanionum. 
Én N. N. esküszöm az élő Istenre, a ki Atya, Fiú és 

Szentlélek, hogy az én mészárosi tisztemben igazán és jó 
lelkiismerettel eljárok, a váras biráitul s tanácsaiul és ren-
des hites székbiráitul függök és szavokat fogadom, hirek 
nélkül széljel nem járok és bizonyos órákon előállók, igaz 
fonttal az húst minden személyválasztás nélkül mérem, és 
tehetségem szerint a kezemben megforduló váras javát nem 
tékozlom, magamévá nem tészem, hanem minden hasznával 
kézhez szolgáltatom, mindezekre magamat jó lelkiismerettel 
kötelezem, Isten etc.< 

Formula juramenti inspectorum vinetorum. 

Hogy a te szölőhegybeli csőszi tisztedben egész esz-
tendőn serényen, igazán eljársz, a tenéked rendeltetett bé-
reddel megelégedvén csak legkisebb gazdádnak is semmi 
névvel nevezendő gyümölcsét és szőlőjét nem tékozlod, pén-
zen el nem adod, ha találsz a szőlőben, a ki más javát téko-
zolja, azt minden személyválogatás nélkül megfogod, biráid-
nak kezekben adod, ha kivántatik a váras szükségére vala-
mely gyümölcs, azt igaz rend és sor szerint kiadod, úgymint 
gyümölcsfáját, fiatalját és szőlőkaróját. Ezenkívül akármi 
névvel nevezendő marhát a szőlőkben találsz, azt biráidnak 
kezek alá behajtod, mindezekre te magadat kötelezed . . . 

előállasz. 
(N.-Körös v. jegyzőkönyvéből.) 



II. 

C Z E G L É D . 





Maximilianus Dei Gratia Rex Bohemiae, Archidux 
Austriae, Rex Hungáriáé etc. Reverendo Anthonio Verancio, 
Electo Episcopo Ecclesiae : perpetuo hevesien, ac borsodién. 
Comitatuum Comiti et Consiliario S. Majestatis Caesareae 
nec non Francisco Jakosyth praefecto, Stephano Zolthay, et 
Ladislao Zeleméry provisori et castellano Arcis Agriensis 
salutem et gratiam. 

Quoniam Sacra Majestas Caesarea Dominus et genitor 
noster observandissimus Religiosas Virgines Sanctimoniales 
Conventus Veteris buden. nunc Posonii commorantes, nec 
non Egregium Albertum Belleny officialem ipsarum, simul 
cum totali oppido Czegléd vocato justo ut puta et legitimo 
in suam regiam recepit protectionem et tutelam specialem, 
verum et in persona sua regia vestrae duxit committen. tui-
tione et defensioni. Ideo hortamur vos et nihilominus auttem 
ejusdem Mattis Caesareae vobis harum serie firmiter commit-
timus et mandamus quatenus praefatas virgines sanctimoni-
ales et consequenter officialem ipsarum in praenotato ipsa-
rum oppido Czegléd vocato, justo ut praemittitur et legitimo 
contra quosvis illegitimos impetitores turbatores et damnifi-
catores tueri protegere et defendere, ac dicto officiali ipsa-
rum in legitima praenotati oppidi possessione, auxilio vestro 
adesse modis omnibus debeatis et teneamini. Autte Sacrae 
Majestatis Caesareae vobis- pntibus. hac in parte attributa 
jureque et justitia median. Secus nou facturi. Praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis. 
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Datum Viennae (lie quarta mensis Januarii Anno Do. 
mini Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono. 

Maximilian us 
P. H. Joannes Listhius. 

Jegyzet: Czegléd városa levéltárában a török korszakra vonat-
kozólag ez egyetlen okmány találtatik. A levéltár kincseit kegyelet-
len kezek tették semmivé. 



III. 

TÖRÖK M. K. MEL. 1—2. 17 





I. 

Naibok s mtiteserrik példánya, Födvárnak naibja! — 
tudománya növekedjék ! és hasonlók s egykorúak büszkesé-
gei, az emiitett palánk őrségének agái s khasz beli zabti-k ! 
hatalmuk növekedjék! E tezkere oda értével tudtotokra le-
gyen, hogy ezen iratot vivő — Dömsöd császári falu lakói 
— a budai divánra jővén jelenték, hogy Vecsén egykét rab-
löt fogtak el, kiknek átvételére a kajmakám csaust és né-
hány embert küldött, sőt maga is Fődvárra alájött. A fog-
lyokat elküldvén, a falukra kijárt s ott utazási díjjat (iidsreti 
hadin) követelt, sőt Dömsödön s Dabason 18 ezüst tallért 
erőszak erejével meg is vett. Ez okon Íratott s küldetett el 
ezen tezkere, hogy ily ser' ellenes zsarolásokat el ne tűrje-
tek, s kik azt véghez akarnák vinni, ide följelentsétek. 

Oszmán a 
(budai defterdár névjegye) jólőrzött Budán. 

Oldalt : Megjegyzendő, hogy vezér urunk ő nagysága formán-
jának értelmében minden ily te t t a legszigorúbban büntetendő, ne-
hogy u tazás s hivatalos működés ürügye a la t t a rá ják elszéledése 
idéztessék elő. 

1071 Muharrem 22-én = 1660 September 27-én. 

II. 

E sorok értelme ez: A keresztyén részen eső, ellensé-
ges Széesény vár alattvalói közül bizonyos Mihók nevü . . . 
. . . odahagyván Dömsöd nevü császári faluba jött, hol szí-
vesen láttatott. Később menedék levelet (eman kjagidi) kért, 

17* " 
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hogy rajává lehessen. Ezért miután — e faluba jővén — 
rájává lett, valameddig a padisáh fejadóját (dsizije), tizedet 
(a'ser) s császári szolgálatokat (riiszumi sahinsahije) évről 
évre fizeti s teljesíti; —magának, vagyonának, családjának 
s gyermekeinek mindaddig semmi bántása ne legyen. Erről 
kapta a kincstár részéről ezen menedék levelet. 

Ali 
{névjegye). 

1072 Ramazán 29-kén = 1662 Május 18-áu a 
jólőrzött Budán. 

III. 

E sorok tárgya a következő : 
Hajós István, Mónár István s Konya Pál juhászaik 

Bori Mihálytöl egy csikót loptak, ßünük díjjá felvétetvén e 
pecsétes tezkerét kapták. 

1074 = 1663—64. Haszán 
kevi zabdibasi. 

IV. 

Hasonlók s egykorúak példányai. — Kevi szubasák ! 
— (hatalmuk növekedjék!) 

Ezen diváui tezkere oda érkeztével igy értsétek meg : 
Pest vidékén eső Dömsöd nevü császári falubeliek a mosz-
lim sereg átvonulása s méltatlankodó sai elöl a Kevi sziget-
be menekültek. Midőn most a mészáros, biró s több sorso-
saik elébbi lakó földjükre Dömsödre vissza akarának köl-
tözni az mondaték nekik, hogy a szigeten maradjanak. Ok 
azomban ennek daczára is visszatelepedének, — de ott órát, 
napot sem érhettek, mert e szavakkal „nem akarjuk," — 
megtagadtatott tőlük a Dömsödre való visszatelepedhetés-
Ennek folytán jelen diváni tezkere adatik ki s küldetik el, 
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melynek oda érkeztével, az említett mészárost, birót s egyéb 
sorsosaikat elébbi lakhelyükre visszaküldeni el ne mulasz-
szátok. Az elmulasztás ellentállásnak fogna vétetni, mire 
nézve mentség nem lehet. Ezen kivül a budai várba orszá-
gos gyakorlat szerint küldeni szokott helelő kocsikat sem 
kell töltik kívánni, átalában pedig mindenben az eddig ke-
zük közt létező menedéklevelek s e most érkezőnek tartal-
mához képest kell irányukban eljárni. Egy szóval a kocsi 
követelésre nézve jelen diváni tezkeréhez tartsátok magato-
kat, — melyet átolvasás után nekik visszaadjatok. 

1074 Dzülkide 9-én = 1664 Junius 3-án. Budán. 
Szadik 
(névjegye). 

hívül: Nazur bek ő naga levele, melyet adott az kocsisság nem 
tartásról, 1664 esztendőben. 

Törökül: A kevi szubasáknak . 

V. 

Jelen sorok tartalma ez : 
Dömsöd császári falubeli alattvalók közül Jászfi István, 

Vedres István és Hajós István dunai malmaikat — ugyan-
csak dömsödi lakos, Faragó Tamás malma fölé helyezvén, 
ez utóbbi károsodása miatt — pert kezdett. Miután a 
törvényes ítélet (hüdseti serije) által ezen dolog a felek közt 
elintéztetett, ezeknek kezébe a kincstár részéről ezen tez-
kere adatott, hogy ez ügyet többé senki föl ne elevenítse. 

1078 Sevvál 19-éu = 1668 April 2-án. 
Dzülíikár 

budai defterdár. 
(A halasi leve'ltárból.) 
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VI. 

Jelen sorok tartalma ez : 
Ziámetiil birt s bérbe adott Szúnyog nevű pusztánk 

1082 — 1671-dik évi bérét hiány nélkül felvettük s arról 
Hajós nevü dömsödi alattvalónak ezen tezkerét adtuk. 

1082 — 1671. 
Haszán i a 
Huszejn 1 zaimok megvetett Ibrahim 
Mehmed vaiz. 
(A halas i levéltárból.) 

VII. 

Jelen sorok tartalma ez : 
Szúnyog nevü pusztánk füvét szénáját folyó 1081 = 

1671-dik évi sz. György naptól jövő sz. György napig döm-
södi Hajós Istvánnak adtuk el 25 ezüst tallérért. Hogy őt 
annak birtokában senki ne háborgassa, — ezen tezkeret 
irtuk s neki adtuk. 

1081 = 1671-dik évi sz. György napján. 
Oszmán 

gjönüllü aga. 

VIII. 
Jelen irat tartalma ez : 
Szúnyog nevü ziámet-ül birt pusztánkat egy évre sz. 

György naptól sz. György napig 25 ezüst tallérért — bérbe 
adtuk. Hogy az illetőket (dömsödiek) a birtoklásban senki 
ne háborgassa s netaláni szükség idején magokat igazolhas-
sák, — ezen tezkerét adtuk nekik. 

1082 = 1672. 
Haszán Huszejn Mehmed 
zaim. zaim. zaim. 

(Halasi levéltár.) 



DÖMSÖI) HELYSÉG. 
161 

IX. 

Jelen sorok tartalma ez : 
Hajós István dömsödi lakos 45 bárányából járó tized 

váltságát megfizetvén — hogy azt tőle másod izben senki ne 
követelje — ezen tezkerét kapta. 

1083 Muharrem 27-kén = 1672 Május 25-én. 
Szalih 

kevi szubasa. 
Kivül: Szálló basa levele a bárányokról . 1672. 

45. 

X. 

Jelen irat tárgya ez : 
A budai szandsákban eső ziámet-ünk falvaihoz tartozó 

Bankház nevü pusztánkat a dömsödieknek adtuk bérbe — 
sz. György naptól sz. György napig 25 ezüst tallérért. Ezek 
folyó 1083-dik évben ez összeget lefizetvén, arról jelen tez-
kerét kaptak. 

1083 Dsemáziülakhir20-29 — 1672 October 13—22-ig. 
Huszejn 

budai mirálaj. 

XI. 

Dömsöd 12 ház* 
Ezen falu lakói a rájuk harács szám szerint kivetett 

24—24 pénzt (akcse) lefizetvén —jelen tezkerét kapták. 
1084 = 1673. Sáhin zaim. 
Kivül: A. 1673. Sáhin aga uram kezeben adtunk fl. 4 d. 32. 
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XII. 

Jelen irat tárgya ez : 
Ziámetül birt Szúnyog nevü pusztánkat egy évre sz. 

György naptól sz. György napig a dömsödi rájáknak attuk 
haszonbérbe 24 ezüst tallérért, — azért annak birtoklásában 
őket senki se háborgassa. 

1084 = 1673. 
Ibrahim Haszán, Huszejn, Mehmed 

váiz. zaimok. 
Kívül : A. 1). 1678 esztendőbeli szunyogi u r a k levele. 

XIII. 

Hajós István dömsödi lakos 11 kocsis lóból kettőt visz-
szavitt. 

A fent megnevezett alattvaló a budai kidon átvitt 11 
kocsis lóból 9-et eladván a harminezadot Pesten megfizette s 
arról e tezkerét kapta. 

1084 Muharrem 17-én — 1673 Május 5-én. 
Muszli efendi 

budai defterdár. 

XIV. 

Bor István dömsödi lakos 24 darab mar hátul. 
Itt megnevezett alattvaló a budai hidon áthajtott 24 

darab marhájaért a rendes harminezadot Pesten megfizetvén 
— ezen tezkerét kapta. 

1084 Szefer 17-én = 1673 Junius 3-án. 
Muszli efendi 

budai defterdár. 
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XV. 

Varga Miklós szamárdi lakos és 
Hajós István dömsödi lakos. 

t084 Dsemáziiilakhir 22-én = 1673 Octobcr 6-án 240 
. ' kétszáz negyven darab marhától — a szokott harmincza-
dot visszamenet Pesten megfizették — s arról a tezkerét 
kapták. Muszli 

budai defterdár. 
(Halasi levéltár.) 

XVI. 

Dömsöd 12 harács. 
A felülirt falu lakosai a minden karácson kivetett SO-

SO pénzt (akcse) teljesen befizetvén — arról ezen nyugtát 
kapták. 

1084 Eedseb 15-én — 1673 October 26-án. 
Sáhin aga. 

Kívül: A Sain aga czedulája a ha rács mellé 14 11. A. 1673. 

XVII. 

Én Fülek várában lakozó Búzás István, vettem fel az 
böcsíiletes Dömsödön lakozó Hajós János uramtól két forint 
negyven pénzt, folyó pénzül, melyről quietálom. Anno 1674 
die 19 Februarii. Idem qui supra. 

XVIII. 

Pest Pilis és Solt vármegyében levő pusztaibeli részem-
ről hozatt Dömsödön lakó Lipér János Damsödő falutól bá-
róin taliérőt földbérben Apaj nevö pusztáról, ez jövő szent 
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jorgő népik (György napig) szabadon bírhassák az én ri-
szemröl hozzá tartozó javaivei, mivel nehéz egy embernek 
följárni mend eje (mindegy) liszenha szent Iván napija hoz-
zák is föl más esztendőre az adat. April 29 1674. 

P. H. Heilert Mihály. 

XIX. 

Jelen irat tárgya ez : 
Padisálii berat által adományozott timárunkbclí ráják 

fiai közül Halász Miskn nevü Dömsöd császári faluban 
lakó alattvalók mindegyikétől az ó kánun (kanuni kedim) 
által 250 pénz- (akcse)re határozott aratási bér (esift bozán 
reszm) hiány nélkül felvétetett. Erről szóló nyugta gyanánt 
ezen sorokat kapták, hogy ezen adójuk az 1086-dik évben 
tolok általunk ne követeltessék. 

1085 RebbjUlakhir havában = 1674 Julius 5 — Au-
gust. 2-ig. 

Halil mohácsi szpáhi. 
Mahmud efendi a budai vezir kíséretéből. 
Handán aga budai terdsliman. 

efendi budai rúznámedsi. 
Mahmud. 
Ahmed cselebi csohadár velil aga. 

Kivül: A mohácsi i szpai jának levele, me lye t adott Budán az 
Vettyil hards (veJcili khards) u runk előtt Anno 1674. 

XX. 

Hajós nevü dömsödi lakos 1086 Dsemaziülevvel 19 én = 
1675 August. 11-én 202 darab marhátul. 

A fen megnevezett alattvaló az ott említett kétszáz két 
darab marhától járó harminczadot visszatértében Pesten 
megfizetvén, e tezkerét kapta. Muszli efendi 

Budai defterdár. 
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XXI. 

Hajós dömsödi lakos 1086 Dsemaziülakhir 10 én — 1675 
Septemb. 1-én 294 darab marhatni. 

Fen megnevezett alattvaló visszamenet a 294 darab 
marháiul járó harminczadot Pesten megfizetvén — e tezkerét 
kapta. Muszli efendi 

budai defterdár. 

XXII. 

Hajós, dömsödi lakos 1086 Ramazáu 3 0 = 1675 Decern. 18-án 
2 kocsis lótul, 84 ökörtiil. 

Felül megnevezett alattvaló, a szintén kiirt 84 darab 
ökriért s két kocsis lócrt a vámot, visszamenet Pesten telje-
sen megfizette. Arról szól e tezkere. 

Muszli 
budai defterdár. 

Kivül : Anno 1676. Nyolczvannégy ökör harminczadjárul való 
czédula. 

XXIII. 

Ezen tezkere igy hangzik : 
Magas berat értelmében ziamet-iil birt Bankház nevü 

pusztánkat 1088 = 1677-dik évi sz. György naptól kezdve 
következő sz. György napig Hajós István, Vedres István s 
Halász János nevü dömsödi alattvalóknak adtuk bérbe 25 
cziist tallérért, —• mely összeg lefizetéséről — hogy őket 
azért többé senki ne háborgassa — ezen tezkerét kapták. 

1087 Dziilhidse7-én = 1677 Február 10-én. 
Huszejn, 

ezelőtt mirálaj. 
Kivül : Bankházi föld czédulá ja . Anno 1677. 
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XXIV. 

Jelen tezkere igy hangzik : 
Dömsöd nevü császári falu lakói közül Hajós István 

nevű alattvaló meghalván érte a kincstárt illető földpénz 
(toprák hakki), t. i. 6 ezüst tallér, lefizettetett. Hogy ezt többé 
senki se követelje, jelen pecsétes tezkere adatott ki. 

1088 Sábán havában = 1677 Septemb. 29 — Oetob. 
27-ig. Huszejn aga 

kevi zabti. 
Kinül: Hajós Is tván halála felől az emen aga levele, hogy 6 

tallért a t tunk nekik. 1677 die 10 Octobris. 

XXV. 

E tezkere tartalma ez : 
Pesthez tartozó Dömsöd nevü faluban Hajós István, 

Hajós Gergely fia meghalálozott; — apró gyermekei marad-
ván hagyatékának elosztása megvizsgáltatott — s nehogy 
még egyszer osztozás vagy halálozás ürügye alatt valaki 
követeléssel álljon elő, — arról ezen tezkere adatott ki. 

1088 Sábán 10—20 = 1677 October 8-18-ig. 
Ahmed 

Pest várabeli molla. 
Kivül: Idvözült H a j ó s István bá tyám u tam halála felől való 

czédula pesti kadiátul vál tot t . Anno 1678 die 10 Octobris. Tal lér 13 
az váltság. 

XXVI. 

Jelen sorok tárgya az, hogy Ahmed szpáhi Hajós Ist-
vánnal a szent iváni föld felől teljesen megszámolt. A tarto-
zott pásztormáért — annak hizlalásával együtt tizenöt kila 
árpát adott Ahmed szpáhinak. Erről szól e tezkere. 

1089 = 1678, Ahmed szpáhi. 
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Tanuk: Pesti Sábán. Ercsii Omer. Ercsii Haszan. Pesti 
bosnyák Zsivkó. Ercsii Gorbó Mabmud. Pesti Huszejn Omer. 

Kiviil: Ahmet iszpaija sz. Ivánról való czedulája. 1678 esz-
tendőre. 

XXVII. 

Hajós János dömsödi lakos 160 marhátul. 
E fen megnevezett alattvaló 160 darab marhától a 

kincstárt illető harminczadot (qömriik•) Pesten megfizetvén —• 
átbocsáttatott. 

(1090) Rebbjülakhir 23-án — 1679 Junius 3-án. 
Muszlih 

budai defterdár. 
Kivül : Anno 1679. 

Az mely marhát Balog János megvött Csapó János 
sógor számára, arról való harminczadlevél , Az ökör 
volt 160. űrnapkor az kit fölvi t tünk. 

XXVIII. 

Emerikus Thökölyi Princeps ac Partium Regni Hun-
gáriáé Dominus etc. Esvén értésünkre, hogy Csont Istók 
uevü ftileki fél katona táborunkról elszökvén, ment az Al-
földségre, az holott Kámán Balázs, Végh István, Labancz 
Mihály, Német Pál, Halak Pál, Horváth János nevő és több 
magához hasonló tolvaj katonákat társul maga mellé vévén} 

az szegénységet zsaroltatni s más rendbeli embereket is ká-
rosítani meg nem szűnnek, legközelebbről nemzetes Ivocs 
István uramnak ez közel elmúlt napokban Bocsonádrul 75-ig 
való szarvasmarháját, oly szin alatt, hogy ők labanczok, és 
emiitett Ivocs uram tia táborunkon lévén, mi hivünk, elhajt 
ván, magok között felosztották, s némely részét azon marhá 
nak, vagy talán egészlen is, eddig elprédálták s timporálták, 
kihez képest serio hagyjuk és parancsoljuk az Heves várme 
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gyei paraszt kapitánynak nemes Szökő Mihálynak, hadna-
gyoknak és tizedeseknek, és ő általok az egész paraszt köz-
ségnek is: hogy mihelyt ezen patens levelünket veszik^ 
azonnal minden halogatás nélkül, valahol liireket hallják 
azon tolvaj katonáknak, felkelvén mindaddig űzzék, kerges-
sék más vármegyék segitségével is ha kívántatik, valamíg 
őket kézre nem keríthetik s meg nem foghatják. Megfogván 
pedig, addig kemény fogságban tartsák, valameddig Ivocs 
István uramat és egyéb sérelmes feleket is a kik lehetnek 
nem contentálják. Követközésképen azt is parancsoljuk az 
említett paraszt tiszteknek s községnek, hogy ha azon elhaj-
tott marhákban mit kaphatnak, azon tolvaj katonák kezénél 
azonnal visszaadják Ivocs uramnak, avagy arra rendelendő-
embereknek, sőt másoknál is városon falun s gulyán akár, 
holott is s akár kinél is azon marhákban ha találhatnak s 
reá esmernek, hozzá nyúljanak s kiszerezzék és assignálják 
ennyiszer emiitett Ivocs uramnak, minden vonakodás nélkül. 
Kiben különben se cselekedjenek ha kemény és súlyos bün-
tetésünket elakarják kerülni. Praesentibus perlectis exhi 
benti reslitutis. Datum ex Castris nostris ad oppidum Bátb 
positis. Die 28 mensis Octobris 1082. 

Emericus Thököly. P. H. 
(Egykorú hivatalos másolat .) 

XXIX. 

Cum Incolae Possessionis Dömsöd in suo territario hoc 
anno parum de tritico habuerint, et indigeant pro insemina-
tione et sustentatione sui: eapropter mihi supplicarunt ut Co-
maromio aut Tata permitterem illis centum et viginti metretas 
deportari: supplicationi igitur eorundcm annuendo dedi eis 
passum centum et viginti metretas tritici devehcndi, ea sub 
conditione, lit alio (sub poena gravi) quam pro necessitate 
sua propria convertere non audeant. Praesentibus perlectis 
exhibenti restitis. Datum Budae die 14 octobris 1G84. 
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Sacrae Caes. Regiequae Mattis Came-
rarius, Generalis Vigiliarum Praefectus uni-
ns legionispedestriscolonellus, Areis urbis- P. H. 
que Budensís et Pestiensis Commendans 

Baro de Beek. 
Kividről: Hierauf ist passir t zu kaufen, und ab zu führen Den 

24 oct. Widan t Obrist Wacht . 

XXX. 

Szerencsés, kegyelmes uram! méltóságod épen ma-
radjon ! A dömsödi szegények folyamodványa imitt követ-
kezik : 

Ezelőtti falunkban lakó ráják s azoknak tiai köziil bi-
zonyos Szabó Miliály nevü —• külömben jámbor magavise-
letű — alattvaló, ki ellenséggel soha nem czimborált. Mos-
tanában a szigetből fát hozván, ellenséges csónakkal ta-
lálkozott, melynek népe szegényt elfogá s megkötözve a 
penteli szöllök közé magával vivé. Ott a penteli gázik jöttek 
rájuk szemközt, kik ezen hajdúk közül néhányat megöltek 
s ezt is szegényt — bár azokkal semmi összeköttetése nem 
volt — hajdúnak tartván — fogva magukkal vitték s a ba-
jai palánkba eladták. E folyamodó szegények ezen szeren-
csétlennek ártatlanságáért jótállva — érte a váltságdijj lefi-
zetésére magokat kötelezik, kérvén magas kegyelmednek e 
tárgyban kiadandó fermán ját, — mi tőled urunktól függ. 

A szegény szolgák. 
Felül ily végzés : Törvénygyakorló ba ja i k á d i ! — növekedjék 

jelesse'ge ! és jancsárok parancsnoka (szerdár) ! ha ta lma növekedjék ! 
Miután a régebben, hajdúkkal együtt elfogott Szabó Mihály nem 
ha jdú , hanem azok által csak erőszakosan hurczol tatot t , s igy nein 
ellenség , — a vál tság lefizetése u tán bocsássátok szabadon. 

1096 Muharvem 3-án ~ 1674 December 10-én. 
( Aláírás s pecsét nélkül.) 
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XXXI. 
Én nektek uratok Szabas aga: démsédi biró én nékem 

tiz szekér búzát, egy jó fejős teliént pézemre hozzatok, ezt 
el ne mulassátok, ezen kis irásom alatt; azon kilét mégy 
tuldnom, hogy énnekem egy szák búzám maradt, egy pony-
vám, ha azt mégy ném hozzátok nagy hamarsággal, mért 
bizony valamély nap ott leszek jaj leszen nékték, ha har-
mad nap alatt itt ben nem lészték losz Aga Mtisztafa és Omar-

Török p. h. Oda basa 1685 május 20. 
Kivül: Ez czédolám adassék demszodi bírónak nagy hamar-

sággal. 

XXXII. 

IV. MUHAMMED. 
Hírneves szultánok utódja, — nagy khánok sarjadéka, 

a Pest vidéki tatár-sereg vezetője — Iszmet Griráj szultán ! 
(magassága örökké tartson!) 

Jelen császári magas névjegy oda érkeztével tudtul 
adatik, hogy ezen legmagasabb fermán a végett van kibo-
csátva, hogy általa tiltva legyen a tatárságnak mind az in-
gyenes takarmány, élés s más szükségesek követelése által 
okozható sanyargatás a dömsödi szegény ráják irányában, 
mind pedig az ezeket védő s oltalmazó német jaszakdsi-knak 
müködésökben való háborgatása. Ellenkezően a kitelhető 
védelem s oltalom nyújtása kagyatik meg. Ezért ezen fényes 
fermán elérkezése után ennek tartalmához képest kell el-
járni ; — jelesen hogy a megnevezett szegény ráják ingye-
nes takarmány, élés s más szükségesek követelése által a 
tatárság részéről ne sanyargattassanak; az őket védő német 
jaszakdsik müködésökben ne háborgattassanak : — sőt áta-
lában a lehető védelem s oltalomban részesittessenek. Ilye-
ténképen e parancs tartalma szerint intézkedvén ezzel ellen-
kezőt másnak se engedj elkövetni. így tudd s e magas név-
jegynek hitelt adj. 

1097 Ramazán 10—20 ^ 1 6 8 6 Julius 31 — Aug. 9-ig. 
Fődváron. 
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XXXIII. 

IV. MUHAMMED. 
Kegyelmes vezir, nagyságos musir, a világ rendezője, 

ki a közügyeket éles belátásával s a népek dolgait igaz íté-
let szerint intézi, ki a birodalom s jólét épületét szervezi, a 
szerencse és felség oszlopait szilárdítja, a legmagasb király-
nak különféle kegyeibe burkolt, szíriai kormányzó s a Pest 
vidéki moszlim sereg főfő (bás il bog) vezíre, Ibrahim basa ! 
(dicsőségét a nagy Isten tartsa meg). Jelen császári magas 
névjegy oda érkeztével tudtul adatik, hogy ezen legmaga-
sabb fermán által mind a dömsödi szegény rájáknak 
ingyenes takarmány, élés s más szükséges dolgok követelé-
se általi sanyargatása, — mind pedig az ezen szegényeket 
védő német jaszakdsi-k bántalmazása s háborgatása, ugy 
a moszlim seregnek mint a tatárságnak egyiránt tiltva van. 
Ezért jelen császári magas fermán megérkezése után tartal-
mához képest a fenirt szegényeket — akár a moszlim sereg-
ből akár a tatárság közül — senki ingyenes takarmány, élés 
s más szükségesek követelése által ne sanyargassa, se az 
őket védő jaszakdsikat védelmező eljárásukban ne hábor-
gassa, — sőt ama szegényeket lehető oltalmazásban s párt-
fogásban részesítse. Te is ezen módon intézkedjél s ezt tud-
va a magas jegynek hitelt adj. 

1097 Ramazán 10—20 = 1680 Julius 31 — August. 
9-ig. A földvári térségen. 

XXXIV. 

Charissimi Dni Domschedienses et tota Communitas in 
illa Insula congregata. 

Quandoquidem excellentissiinus Generalis Con.es de 
Rabatta gratiose concesserit generoso Dno Iíeyos per singu-
larem pasportum, et mihi oretenus demandavit quod Dnao-
nes Vestrae praefatum Dnum Heyos una cum fratribus uxore 

TÖKÖK M. K. EMI,. 1—2 18 
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et tota denique família sua libere dimittere debeatis; ideireo 
hoc Dominationibus Vestris notificandum duxi, ne ulterius 
saepe mentionatum Dnum Heyos detineatis, ne gravem et 
severam animadversionem Excellentissimi Dni Generalis 
Commissarii Comitis de Rabatta, cui hae et similes res prin-
cipaliter incumbunt et concernunt, incurrere velitis. Dabam 
ex Castris ante Budám 11 Aug. 1686. 

P. H. A Rensingh mp. 
Q. S. Unam alteramve Salvagvardiam debent Domi-

nations Vestrae rebus et navi Dni Heyos adjungere, casu 
quo id a vobis exigat. 

Dnaonnes Vestrae non omittant dare exeellmo Generali 
novalia omnia quae ab inimico, quandoquidcm ex-
cellmus Generalis ut hoc illis notificem et injungam severe 
mandavit, et ut rustici ad hoc melius animentur; praefatus 
excell. Generalis ad meam instantiam dedit uni rustico dem-
schödiensi, qui hue novalia portaverat, decern imperiales. 

Külczim : Oppido et tot i Communitati in insula Dömschediensi 
congregato Dominis etAmicis mihi charis hae t r a d a n t u r . Dömschedini . 

XXXV. 

Nos Maximiiianus Emanuel Dei Gratia Superioris et In-
ferioris Bavariae nec non Palatinatus Superioris Dux Comes 
Palatinus Rheni, Sacri Romani Imperii Archidapifer et Elec-
tor, Landgravius Leichenbergae. 

Urbi Demshöd ac praesertim Judici loci salutem. Cum 
exhibitores praesentium tres in Buda facti captivi nomine 
Halli, Mustapha et Schembersi Sade Saluch cum adjuncto 
eis servo germanico Erhard Schaz nominato, e licentia nostra 
ad turcicum exercitum vel Esseckium proficiscantur pro se et 
sociis hic. in castris nostris adhuc detentis certam stipulatam 
randtionemad nostrum exercitum reportaturi. Hinc praedicto 
Judici Demshödensi serio injungimus quoad tribus his turcis 
tres subditos viarum peritos ex urbe Demshöd adjungat, qui 
eos tarn in accessu quam recessu ad turcicum exercitum vel 
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Esseckium usque comitentur, et curium eo subministrent ac 
postquam cum randfione sua reversi in Demscböd iterum 
advenerint, mittet praefatus Judex equitem unum cum litte-
ris hoc ipsum significantibus nostro adjutanti generali Joan. 
Babtistae Lidi Baroni de Burbola ad exercilum nostrum ba-
varicum, ubi tunc temporis ille morabitur, captivi vero cum 
servo germanico interim in Demscböd permaneant, et bene 
babeantur donee dictus noster adjutans generalis, hac in re 
ad mentem nostram ulterius disponet. Subditis e Demscböd 
labor et equiti cursus 11011 iucompensatus remanebit. Quae 
omnia a Judice in Demscböd sic in signuin fidelitatis suae 
exaetissime futura nobis promittimus Budae 5 Septembris 
1686. 

Ex Commissione Serenissimi Domini. 
Ducis Electoris Bavariae. 

P. H. Marcus Mayr 
Cancellariae Electoralis intimae 

director. 

XXXVI. 

Postquam sacratissimae Caes. Regiaeque Mattis exerci-
tus in Hungaria agentes hoc tempore bine et inde se movent, 
ideo judicem et incolas in Dcmbschöd nec non ex aliis locis 
ibi jam commorantes hisce admonitos ex ipsis mandatum 
volo, ne dissipentur, abeant, sed omnes usque dum aliud ipsis 
significatibur simul maneant congregati, ex insula quidem 
proxima possunt ad pagum ire, sed non expago emigrarevel 
excurrere debent, sed potius sua quovis modo conservent et 
custodiant, unanimiterque una aliis lioc tempore amicabiliter 
assistat. Datum Budae 29 septembris 1686. 

Sacratissimae Caes. Reg. que Majestatis actualis Ca-
merarius, Generalis, Vigiliarum Praefectus et Colonellus 
Regiminis Pedestris nec non pro tempore Civitatis Arcisque 
Budensis Commendans. P. H. Baro de Beeck. 

1 8 * 
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XXXVII. 

A Dömsöd falubeli ráják a budai divánhoz benyújtott 
folyamodásukban előterjeszték, miszerint ezelőtt magas fer-
mánok adattak kezökbe a felől, bogy a portyázó s más ka-
tonaság, ha falujokra száll, ?/- őket ne sanyargassa, se az 
őket védő német jaszakdsi-kat kötelességök teljesitésében 
ne hátráltassa. Egyúttal ezen tiltó fermánok értelmében —• 
maguk s az emiitett jaszakdsi-k védelmére — parancsot 
kértek, mely ezennel kiadatik s elküldetik. Most tehát en-
nek tartalma szerint az emiitett jaszakdsi-k ne háborgattas-
sanak, minden intézkedés ama fermánokhoz alkalmaztassék, 
— s azok ellenére méltatlankodni senkit se hagyjatok. 

1097 Dzülhidse 7-én = 1686 October 25-én. *) 
Felül: Abderrahman utolsó budai basa pecséte . 

41 

XXXVIII. 

Jelen magas, tiszteletparancsoló szultáni jel (nizán) 
s világhódító császári (khakáni) tugra (névjegy) alatt tudtul 
adatik, hogy Dömsöd, Tatár Sz. Miklós, Laczháza, Szabad-
szállás, Fülöpszállás, Vecse, (Szalk?) Szent Márton, Tas, 
Tab nevü falvak s Kalocsa nevü városbeli ráják a császári 
táborba küldött folyamodásukban, — hivatkozva arra, bogy 
ők mint a magas portának régebben liarács fizető rájái a 
később szokásba jött fejadöt (dsizije) mint máskor ugy most 
is megfizették, — a hódoltság s engedelmesség ösvényén áll-
hatatosan megmaradtak, oly intézkedés életbeléptetését 
kérik, mely által az őket védő német jaszakdsi k védelmi 
müködésökben minden háborgatástól kiméivé, — ők magok, 
gyermekeik s egé^z családjuk a tatárság vagy a csetedsik 
és szerheddlik általi elfogatás ellen biztosítva, — jószáguk, 
takarmányuk az elraboltatás és zsákmányra vetéstől, faluik 

*) Különös, hogy e da tum majdnem 2 hónappal ke'sőbbi Buda 
visszave'telénél, s az ott elesett basa pecse'tevel van ellátva ? 
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pedig minden ser' és kánunellenes zsarolástól és méltatlanság-
tól mentek legyenek. — Ez okon adtam ki e magas császári 
jelt(nisán), megparancsolván, liogy valameddig a fenirtak fej-
adójukat fizetik, se magok személyét, se falvaikat, se az őket 
védelmező német jaszakdsi-kat, méltatlanság és bántalom 
ne érje, — sőt a lebető oltalmaztatásban rés zesüljenek. A 
szerheddli-k vagy a tatárság és az őrhad kö zül bennök fog-
lyot ejteni, jószágukban s takarmányukban zsákmányt vetni, 
senki se merjen. Ezek után életed tartóssága ért könyörög-
vén — igy tudjad s e magas jegynek teljes hitelt adj. 

1097 Dzülhidse havában == 1686 October 16 - Nov. 16* 
A jólörzött Belgrádban. 

XXXIX. 

Sok jókkal áldjon Isten benneteket jámborok. 
Elvöttük levéletöket jámborok. Jól értiuk mit akartok 

jámborok mittilünk. Azia ir hogy maradhassatok jó gazdák. 
Jól irtjuk, hogy őrző némötöt hoztatok, de jámborok Isten 
ne agja, hogy mi háborgatnánk az ti őrzőtöket, hanem tart-
sátok magatok és jószágtok megőrzésére, mi igaz uri török 
bitlinkre agjuk ez leveliinket, jámborok, kezetökben egész 
seregei együtt, hogy nem bántjuk, sőt oltalmazzuk. Csak 
hogy azt parancsoljuk jámborok, hogy az őrzőt az árkon 
köviil ne eresszétök, mert sok embör jár, ki tudja kövül (ki-
vül) mi találja, azonban hajdút katonát az városba be ne 
eresszön, mört magad velie (vele) együtt elvesz; ha valami 
embört vagy seregöt láttok, az árokra elsőben paraszt em-
bör jüien, ugy lássák meg micsoda embörök lösznek, mert 
tatár sok jütt fel, ha fölindulja löszön, mi tiilünk várjatok 
bizonyos hirt, vagy levelünk vagy embörtink által; ezt jó 
szívvel megcselekösszük jámborok; tovább való szolgála-
tokért ttinektök is mi azt parancsoljuk jámborok hogy Buda 
felől ha mi hirt hallotok, nekünk tudásunkra adjátok, vagy 
levél vagy emberötök által, ne szánjatok egy kevés fárad-
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ságtokat, talám mink is gonoszszal nem szolgáljuk meg 
nektök jámborok. 

Jó egészségöt kivánunk polgárok jámborok. 
Kalocsai szerdár aga, Hasszán aga, Hasszán tihája 
és egész sereg. írattuk Kalocsán 1686 esztendőben. 

Kivül: Dömsödi és a több oda futot t szegény jobbágyoknak ez 
levelünk adassék híven kezekben jó válaszszal. 

XL. 

Ad prímum punctum. 
Mi alább megirt személyek és lakosok közönségesen 

recognoscáljuk per praesentes, bogy a mely borokat embe-
reink, nevezet szerént Barkó Tamás, Csőszi István és Ha-
lász János in anno 1686 Solton az magok számokra vettek 
volt, azon vett borokat commissarius Reusing urunk ő nga 
öcscse az mely kajójokon specifikált embereink soltiakkai 
felhúzatván, leárestáltatta, egy nap és egy éjszaka a boro-
kat horvátokkal őriztetvén, az mi embereink sok instántziá-
jokra ki nem adta, hanem ugyanazon solti embereinkkel az 
kik ide fel Dömsödre húzták, velek Ráczkeviig vonatta. Ott 
másodízben is instálván a borok visszaadásáért, melyet ő 
nga concessusából Budára az magok hajóján felhuzatott; ott 
is instálván érette, de semmit nem nyertek, hogy penig a 
borok száma akó 215 volt és hogy ő nga öcscse vette el, 
megnevezett Bakó Tamás, Csőszi István és Halász Jánossal 
az egész solti communitással sub sigillo publico Soltiensi ve-
rifikálhatjuk ngtok előtt. 

A 10-mum punctum. 
Miképen kényszeritettünk ő ngától az ő ngánál levő 

attestationk kiadására, igy reponálván ngtok előtt. Mivel ő 
nga Rensing urunk plenipotentiarius commissarius lévén, ő 
nga maga tetszése szerént attestationis formulám csinálván, 
minden helységekben, és mikor ő nga az maga generalis 
quietantiáját kiadta, ugyan az ő quietantiája formájában az 
faluk részéről is attestationis formulám csinálván, és ezen 
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szókkal beírván, bogy mitőlünk megnevezett fahisiaktul bu-
dai commissarius Rensing urunk ő nga felyebb nem vett 
Melyre nézve ezek ellen senki ő ngának contradicálni nem 
merészlett, banem mindenütt az ő nga akaratja szerént kel-
lett áttestálni és azon attestatiónkat közönséges pecsétünk-
kel megerősíteni. 

Haec sunt quae sumus fas si, nos judices et jurati döm-
södienses ad primum et ad decirnum punctum coram inclyta 
inquisitione suae Mattis Sacratissimae, sigillo nostro publico 
corroborandas. Anno 1690 die 26 Julii. 

P. H. 
(Dömsöd p e c s é t j e ezen f e l i r a t t a l : „Dömsöd 1620"), 

XLI. 

Nos Judices et Jurati nominanter infra annotati, vi et 
virtute commissionis suae Mattis Sacr. coram inclyta inqui-
sitione sub bona christianaque conscientia, et juramento me-
diante in examine contra excessus et extorsiones illustrissi-
mi Francisci Henrici a Rhensing Commissarii suae Mattis 
bellici budensis fatemur et attestamur sequentia. *) 

In annis Dni 1686 et 1687 Illmum Commissarium Bu-
densem a Rensing contentavimus de florenis rhenensibus 1780 
den. 50. 

Item in annis Dni 1687 et 1688 eundem Dnum com-
missarium Budensem contentavimus de florenis bis mille et 
octo. 

Specificalio. 
* Anno 1686 tempore obsidionis budensis, tota illa 

communitas quae tunc temporis insulam habitabat nempe 
Kun Sz. Miklósienses, Fülöpszáll., Szabadszállásienses, Sz. 
Mártonienses etc. propter equos Dni Commissarii, qui aqua 

*) E val lomásnak a levéltárban ké t példánya van, egy eredeti 
e egy minuta. Ez utóbbi sokkal ter jedelmesebb s ugy látszik utóbb 
készül t . Jelen másola t épen ezért ezután készült. A csillaggal jegy, 
ze t t tételek csak a minutában vannak meg. 
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sunt submersi solverunt centum et quadraginta ducatos, cum 
ob metum tartarorum pagum deseruimus et in insulas migra 
vimus; ex eadem expensa nos concernunt ducati 32. 

Anno Dni 1687 dedimus plaustra foení 175. 
Porro*) sursum vehi jussit propria navi Budám 215 

urnas vini ut ex fassione possessorum apparet. 
* Item unam vaccam et suem saginatum dedimus va-

lentes imperiales 20. 
Ex eurrens una cum croatis ad executionem, croatae 

mactarunt et coriarunt duo pecora triennia, deportarunt vi-
tulos 5 et agnos 4 ; valorem horum aestimavimus fl. 53 et den. 
50 et possessorum inputavimus in exolutionem portarum. 

* Item dedimus tres vitulos valentes il. 10 den. 50. 
Anno 1687 Servus dni commissarii nominanter Pál 

Deák una cum aliis croatis deportari jussit Budam 115 plau-
stra **) foeni in gratiam ejusdem Dni Commissarii. 

* Anno Dni 1686 unum vas vini sex cubulorum fl. 15. 
* Anno 1686 a Dno Joanne Hajós unam equam pro 

ducatis 9. 
* Eodem anno a Joanne Halász unam sagenariam fl. 15. 
* Pro anno autem 1687 in gratiam excell. Dni Genera-

lis Commissarii de Rabatta 15 oves et 16 paria pullorum 
gallinaceorum valore fl. 45. den. 50. 

* Eodem anno praetium agnorum possessionis nostrae 
incolarum dedicavimus in manus ejusdem Dni commissarii 
fl. 48. den. 25 

Anno 1688 perditos babemus quinque boves, circa pos-
sessionem Onad, quos Dnus Commissarius ad onera depor-
tanda postulavit a nobis, possessoribus horum imputavimus 
pro imperialibus 100. 

Praeterea tota aestate sectum foena habuimus homines 
150 in gratiam Dni Commissarii. 

* Eodem anno dedimus Dno Commissario unum bovem 
saginatum et suem valentes imperiales 27. 

*) Az eredet iben e szó he lye t t „item" áll. 
**) Az eredetiben e szó helyet t „currus" áll. 
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* Fráter autem natu minor suae magnificentiae postu-
lavit pelles 12 vulpinas, quas etiam manibus ejusdem Dni 
assignavimus fl. 12. 

Anno 1688 idem Dnus Commissarius octo currus jubens 
Budam sursum pclli per croatas ad viüa devehenda suae 
magnificentiae deportavimus ad oppidum usque Halas. Fati-
gia horum minima aestimatione promeruissent fl. 120. 

Alia vice quinquaginta bovum currus dedimus ex pos-
sessione nostra ad vina ejusdem Dni Commissarii devehenda, 
quos depulerunt ad possessionem usque Martonos, horum 
etiam fatigia minima aestimatione promeruissent fl. 100. 

In annis 1686, 1687 et 1688- Tum ipse Dnus Commis-
sarius erumpens una cum croatis tum autem solicitarios cro-
atas missos faciens ut in Registro Judicum annotavimus vini 
potationes croatarum ad fl. 375 extenduntur. Haec omnia 
fuere discretiones violentae. 

Cum autem Dnus Commissarius una cum croatis idem 
tidem ad nos venisset, vel per Croatas ac servitores sepius 
nobis mandasset hoc vel illud facere, quot verbera, quot da-
mna nobis intulerint Deus enumerare sciret. 

Haec sunt quae sumus fassi Joannes Halász Judex 
anni 1686 Franeiscus Varga judex anni 1687 et Alexander 
Molnár Judex anni 1688 coeterique jurati qui compariumus 
coram inclyta inquisitione una cum sigillo nostro publico, 
totaque informatione et authoritate Communitatis memoratae 
Demsödensis. Licet contrariam a nobis extorserit attestatio-
nem. *) 

*) Az eredetin r a j t a van Dömsöd városa pecséte. A három 
utolsó kikezdés a minu tában ter jedelmesebb — de a lényeg mind-
ket tőben egy. 
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XLII. 

Lelkem Dizdár aga! Becses személye iránti üdvözle-
tem nyilvánitása után ezennel tudatom, hogy jelen sorok a 
végre Írattak s küldettek el, hogy a kincstárnak közeledben 
levő túlajdonaira különös figyelmet fordíts. Különösen fel-
szólittatol, hogy a Dömsödnél lévő hajókra gondod legyen. 
Üdv! Mehmed odabasi 

kevi emin. 
Felül oldalt: Ezen tezkerdt mege'rkezte u t á n a Dömsödön levő 

hajóenépnek á t add . 



SZEGED VÁROSA. 





ELSŐ RÉSZ. 
A SZENT-FERENCZRENDIEK LEVÉLTÁRÁBÓL. 

I. 

A mi itt irva van megerősítem. Én a szegény Ali ben 
Abderrakman szegedi kázabeli molla. 

A benfoglalt ítélet a páratlan jelességü ser' törvény-
nyel megegyezvén megerősíttetik. Irta a szegény Muhammed 
ben Kjemál szegedi kázabeli molla. Megerősíttetik. 

Irta a szolgák legerőtlenebbike Ahmed ben Mürád 
szegedi kázabeli molla. 

Ezen irott sorok keltének oka ím itt következik : 
Rózsa Ferencz, Balok András, Pijáncs Márton és Hor-

vát Marczi bizonyságot tévén a felől, hogy az Uj bódog asz-
szon háza néven ismert egyház 53 év óta a barátoknak ne-
vezett szerzetesek keze közt van: ezek annak birtokában 
továbbra is megerősíttetnek, hogy benne hijábavaló szertar-
tásaikat s üres szabályaikat gyakorolhassák. Jelen irott va-
szika pedig azért adatott az emiitett szerzeteseknek, hogy 
szükség esetén vele elöállhassanak. 

Kelt Dsemáziülevvel hó elején 969 = Januar 7-ik s 
köv. napjain 1562. 
Jelen voltak: Szalih vajda. Hadsi Musza. Bejrán ben Juszuf. 

Mahmud ben abdallah, a jegyző. Mehmed ben, 
Musztafa telmács és egyebek. 

Későbbi jegyzet: Li terae a tempore disputationis de ecclesia ori-
ginale. I iaec autem disputatio erat coram Kadi Abdran, Coram Ahmet, 
Coram Mehemet. Testes antem Szegedienses erant sequentes : Koncsi 
Rosa, Balog András, Horváth Márton. Haec autem fuerunt facta Anno 
1545. (ez évszám hibás). 
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II. 

A parancs tökéletes. Musztafa ben Dervis Mehmed sze-
gedi kadi. 

Mi alább van irva megerősíttetik. Musztafa ben Ahmed 
szegedi kadi. 

Megegyez az igazsággal, ennélfogva megerősíttetik. 
Perdezáde Muhammed szegedi kadi. 

A jeles kánunnal megegyezvén megerősíttetik. Meh-
med ben Huszejn a szegedi káza mollája. 

Megegyezvén a valósággal helyben hagyatik. Ahmed 
ben Abderrahman szegedi kadi. 

Ezen fényes irat s ékes tollvonások létrejöttének oka 
im ez : A szegedi mészárosok a padisáh kormánya s kincs-
tára ügyeiben külömböző vidékeken szóló leveleket régtől 
fogva mind e mai napig hordozzák, — s ebbeli pontos szol-
gálataik jutalmául a császári uj defter alapján kiadott pe-
csétes fezkeréiknél fogva a karakulluk s egyéb teklifek alól 
fel vannak mentve. Minthogy erről törvényesen kiállított 
termeszüköt is kérnek, ezt ezennel kiadjuk, hogy a levél- és 
hirhordást jövőre is pontosan teljesítsék. A birák, eminek, 
szubasák pedig —karakulluk— menteseknek őket elismer-
vén — császári uj defter s törvénynyé vált szokás ('ddet) el-
lenére a törvényes adók (Jiukuki serije) s szokásos illetéke-
ken (rüszúmi urfije) felül egyéb teklifek követelésével ne 
háborgassák. Kértökre készült s adatott nekik ezen temesz-
szük, hogy szükség idején előmutathassák. 

Kelt 979 Redseb 1 — 1 0 = 1571 November 19—29. 
Jelenvoltak : Müruvvet khalfa. Huszejn ben Ali. Múmi sáh 
tolmács. Musztafa ben Iszkender. Ahmed ben musztafa. 

III. 

Jelen irat tárgya a következő : A szegedi mészárosok 
régtől fogva mai napig hordozói valának a padisáh paran-
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csainak s más kormányzást illető leveleknek majd Budára, 
majd más keresztyén városba s tartományokba: s ebbeli 
szolgálataik jutalmául sem karakulluk sem teklifek teljesí-
tése nem követelteték tőlük. Arra nézve pedig, bogy akár 
az eminek, akár ezek emberei, vagy a városi birák ilynemű 
követelései ellen biztositva legyenek, — miután már előbb 
pecsétes tezkerét s a budai vezir basa ő nagyságától levelet 
kértek, s az ezelőtti vezirektől s kadiktól hasonló leveleket s 
hüdseteket mutattak elő, hozzánk ugyanez értelemben kia 
dandó temesszükért folyamodának. Ez okból adtuk tehát e 
sorokat nekik, hogy mig szolgálataikat eddigi szokásuk 
szerint pontosan teljesítik: karakullukra s teklifekre se ko-
csit se embert ne adjanak, se az eminek, se azok emberei, 
se a városi birák, se mások ezekre őket ne kényszerítsék s 
ba talán ezt tenni próbálnák, abban a livabeli eminek s ká-
dik által meggátoltassanak, úgy bogy ezen mészárosokra 
szokott szolgálataikon kivül semmi más teher ne rovassék. — 
Szóval mindenben ezen sorokhoz kell alkalmazkodni. 

Kelt 986 Dsemáziülakhir havában = 1578 Augustus. 

táborban. 

IV. 

Moszlim kadik példánya, jelesség s szónoklat bányája 
Mevlana, szegedi kadi! — j . n. Jelen tezkere hozzád ér-
kezvén vedd tudomásul, hogy leveledet, melyben arról érte-
sítesz, hogy a szegedi mészárosok már régen a királyok 
idejétől [fogva mostanig kormányszolgálatban állván Bu-
dára s más vidékekre leveleket s híreket hordtak, — meg-
kaptam. Megértéin belőle azt is, hogy ezen szolgálatuk ju-
talmaul karakulluk és más teklifek alól fel valának mentve 
s hogy erről — miután az uj császári defterbe is be van ik-
tatva, — temesszliköt is kaptak. Minthogy azomban jelen-
tésedben az is áll, hogy ezen mészárosok azért, mivel a had-
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forint (szefer íiorint) kanun, defter is szokás ellenére tőlük — 
mint egyéb rajáktól — szintén követeltetik, a kormány 
szolgálatával a kormány nagy kárára felhagytak: jelen 
hozzád intézett tezkerém által ezennel meghagyom, hogy a 
dolgot rögtön megvizsgáld s úgy intézd, hogy ezek kanun, 
defter — s szokás ellenes követelésekkel ne háborgattassa-
nak. Szóval vigyázz, hogy a kormány se károsuljon, a sze-
gények se sanyargattassanak. Igy értsd meg. 

Kelt Budán 987 Dsemáziülevvel 20—30 = 1579 Ju-
lius 15—25. Musztafa 

{névjegye). 

V. 

Mélyen tisztelt jóakaró testvérem Piri bég! Üdvözle-
tem után szeretettel tudatom, hogy miután e végvidéken a 
kormányt illető levelek hordására sem az átkozott ellenség, 
sem a moszlimok részéről senki sem vállalkozott, a szegedi 
mészáros czéh vitte s küldte ezeket Belgrádra, Temesvárra, 
Egerbe, Budára s egyéb helyekre; ezen kivül kalauzolta a 
moszlim hadakat s az Erdélyből jövő leveleket gyors futárok 
által szálította. Ezen szolgálataik jutalmaul illő, hogy az ál-
taluk saját maglik közül választott biró a fejadó (dsizije) s 
a rajáktól fizettetni szokott egyéb illetékek alól fel legyen 
mentve. Testvérem! a raják által fizetett fejadót s egyéb tar-
tozásokat vájjon méltányos dolog-e azoktól is követelni, kik 
olyan szolgálatokat teljesítenek ? Hiszen a kezeik közt levő 
fényes rendelet épen erre való tekintetből adatott ki s mi-
dőn te annak tartalmához nem alkalmazkodva ezeket sa-
nyargatod — bizonyára helytelenül cselekszel! Im most ide 
jövének, hogy általad okozott sérelmeiket szerdár urunk ö 
nagysága elé terjesztvén bepanaszoljanak! — Lebeszélvén 
őket ebbeli szándékukról, jelen soraimmal kívántalak meg-
keresni a végett, hogy ezen raják nyomorgatásával hagynál 
fel! Szolgálataik jutalmául fényes rendelet által vannak fel 
mentve, birájukat hát, ennek ellenére, se fejadóval, se más 
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követeléssel ne terheld. Jónak nyájasnak mutasd magad 
irányukban, hogy kedvetlenség ne érjen. Ezt kívántam ba-
rátságosan tudtodra adni. Ha ezen mészárosok szolgálata ne-
talán pénzbekerülne, arról a kincstár értesíttetni fog. Ezt is 
értsd meg s magadat a mondottakhoz tartván, az alattvalók-
kal békében légy ! Külömben hired neved tartós legyen ! — 

(A pecséten 988 = 1580-dik év áll.) 
Muhammed aga 

szerdái* ő nga terdstimánja. 
U. i. 0 nagysága termeszetét ösmerve a mészárost nem 

bocsátám eleibe. Azonban e levelem folytán a felöl is ba-
rátságosán kivánlak értesíteni, hogy ez ujabb panasz eseté-
ben aligha fogna sikerülni. 

Külczim : Szegeden a fejadó beszede'se'vel megbizutt Piri bég o 
kegyelmének adassék. 

VI. 

Kadik s hákimok példánya, jelesség s szonoklat bá-
nyája, Mevlana, szegedi kadi! j. n. Jó kívánat s üdvözlet 
után tudatom, hogy a szegedi várban lakó mészáros czéh, 
mely a kővetkezőkből áll : Szűcs F e r e n c z , István — Lő-
rincz fia, János —• Péter fia, András — Gergely fia, Ta-
más — Péter fia, László — Mihály fia, István — Balázs fia, 
Mihály — Miklós fia, Ferencz — Mihály fia, Bálint — 
György fia, András — Márton fia, — régtől fogva kincstári 
szolgálatban lévén, Buda, Temesvár, Eger és Belgrád vide 
keire levelet hordott s a moszlim seregeket mindenkor ka-
lauzolta. Ezen szolgálataiért már ezelőtt minden rendkívüli 
munka és teher alól fel vala mentve, — mi egyszersmind a 
császári defterbe is be lön vezetve. És minthogy a czéh tag-
jai kötelességökben pontosak s hivek valának, defteri má-
solatot (kivonatot) s másnemű temesszüköket is kaptak, me-
lyeknél fogva ez okon minden a serrel s defterrel ellenkező 
pásztormadij és munkálatok es er ekl'lorl/ik (szalghun) s egyéb 
rendkívüli munkák s terhek alól felmentetének. Ezek alap-

TÖRÜK M. K. MEL. 1—2. 
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ján tőlünk s temesszüköt kértek s mi ezen leveliinket adtuk 
nekik, melynek oda érkeztével illő és szükséges, hogy mi 
után kötelességeikben hiven eljárnak, a kezeik közt levő fé-
nyes rendeletek ellenére, semminemű rendkivüli szolgála-
tok s terhek viselésére ne szoríttassanak. Egyébiránt sze-
rencsés életed s hasznos szolgálatod az igazság ügyében ál-
landó és tartós legyen. 

(Hely s év nélkül). 
Alul : Khalil (egri basa ?) névjegye. 
Kivül: 17. a. pecséle. 

VII. 

Moszlim birák példánya stb. stb. szegedi kadi! j. n. 
Üdvözletem után tudtul adom, hogy a szegedi mészá-

rosok ez időtájben a budai divánra jővén előterjeszték, mi-
szerint mesterségük folytatása mellett a hormány ügyeiben 
kltlömböző vidékekre szóló hivatalos leveleket hordván a 
közterhek (teklif) alól fel valának mentve; — mint ezt szá 
mos kezeik közt levő temessziikök mutatják. Ahmed cselebi 
nevü eminjök azomban erre mit sem adva, földadót (csifti 
reszm) követel tőlük, mely követelés általi háborgattatásuk 
megszüntetéséért könyörögvén jelen barátságos levelemet 
indítom hozzád, hogy megérkeztével ez ügyre különös fi-
gyelmet fordíts; a fenirt város eminjének a folyamodó mé-
szárosok irányába — minthogy ezek földmiveléssel nem fog-
lalkoznak — semminemű ser-, kanun- s defter-ellenes há-
borgatást meg ne engedj, — kanunnal ellenkező dolog levén 
ezektől földadót követelni. Ha talán ezekkel felhagyni nem 
akarna, — visszatartsd, nehogy tovább is ily méltatlanságot 
gyakoroljon. Szóval, ha a császári defter értelmében tarto-
zott szolgálatukat teljesitik, czéhüket sem földadófizetésre; 
sem más terhek viselésére szorítani nem lehet. Egyébiránt 
tartós jó egészséget kívánok ! 

Kelt Budán 992 Redseb 10—20= 1584 Julius 19—29. 
Juszuf budai basa 

{névjegye). 
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Jegyzet: Ezzel azonos tezkere adatot t ki ugyancsak Budán Ib-
rah im névjegye a la t t évszám nélkül s az emin nevének kihagyásával . 

VIII. 

Moszlim kadik példánya stb. stb. szegedi kadi! j. n. 
Jelen tezkere által értésedre adatik, hogy a szegedi 

mészárosok a bádai divánra jővén igy szólának : „számunk 
meghaladja a 30-at s ezért biróra lévén szükségünk, magunk 
szoktunk magunk közül választani. E miatt köztünk s a vá-
rosi lakosság közt egyenetlenség támadván, választási sza-
badságunkban korlátoztatunk s méltatlansággal illettetünk/' 
— Ezt jelentve egyszersmind tezkerét is kérnek a budai di-
vántól, mely mindenben az ezelőtti gyakorlatot állitsa visz-
sza, hogy igy ennek ellenére őket senki semmifélekép ne 
háborgassa. Kértökre a tezkere im ki van adva s el is kül-
detik, hogy érkeztével az ügyet szigorúan megvizsgáld, ha 
vájjon úgy van-e mint feljelentetett. Ez esetben az ezelőtti 
gyakorlatot tartva szem előtt — tegyék biróvá magok közül 
azt, ki nekik tetszik s ebben a városi lakosok őket ne aka-
dályozzák. 

Kelt Budán 992 Redseb 10—20= 1584 Julius 19—29. 
Oldalt : Juszvf budai basa névjegye. 

IX. 

A II. szám alatt ival azonos szövegű veszika, aláírva Ahmed 
cselebi emin, Kurd basi, Oszmán tolmács, Mehmed s Juszuf ben Szu-
le jmán által s megerősítve Ahmed ben Haszán szegedi kadi — s Ah-
med oen Mahmud szegedi mollától. 

Kelt 995 Rebbjülakhir 1—10 = 1587 mart. 11—21. 

10* 
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X. 

Jelen irat keltének oka imitt következik: a szegedi 
mészárosok ez alkalommal ide jővén jelenték, hogy Ők rég-
től fogva kincstári szolgálatban levén ugy a rendeleteket 
(emr), mint a káza ügyeiben külömböző helyekre intézett 
leveleket vitték, hozták, és hogy ezért mind a karakulluk — 
mind egyéb teklifek alól az ország ujabb összeírásakor is 
— mint már elébb a császári defterben — felmenteiének s 
hogy e felől temesszüköt is kaptak. Most azomban a városi 
birái azon okból, hogy a szandsák bég nem lakik váro-
sukban mint ezelőtt s igy a levélhordás nem valami nagy 
dolog, az eddigi szokás ellenére teklifek teljesítésére akar-
ják őket szorítani, minél fogva ezek más rájákkal együtt 
kullukot tartozván szolgálni, se a mészárosságot nem foglal-
hatják se meg nem élhetnek : sőt arra lesznek kényszerülve, 
hogy elfussanak. — Ezen panaszos előterjesztésen a szegedi 
miriliva s mevlana kadi is jelen valának s akként nyi-
latkoztak, hogy a panaszlók mint eddig ugy ezután is 
teljesítsék a rendes szolgálatot s pártolásban részesüljenek. 
A hirhordásra nézve tehát ezen temesszüköt adtam nekik, 
hogy ezentúl is, valameddig a levél- s hirhordásban seré-
nyen forgolódnak, karakulluk vagy más teklifek rájuk rová-
sával császári defter s bevett szokás ellenére őket se a biró, 
se az eminek, se a szubasák terhelni ne merjék. így kell 
megérteni. 

Kelt Budán 995 Dsemáziülevvel 1—10 = 1587 April 
1—19. 

Oldalt: Juszuf budai basa névjegge. 

XI. 

III. Murád szultán névjegye ala t t kiadott fe rmán. Szövege a 
II. s IX.[szám a la t t iakéval egy ; intézve van a szegedi szandsákbég-
hez és kádihoz. 

Kelt Konstantzinápolyban 998 Dzülkide 22 = 1590 October 
22-én. 
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XII. 

Mi alább következik, az igazsággal megegyez. A sze-
gény Muhamed ben Ibrahim, szegedi kadi. Allah irgalmaz" 
zon neki! 

Megerősittetik. A megvetett Omer, szegedi molla. Al-
lah irgalmazzon neki! 

Ezen törvényszéki irat kiadatásának oka im itt kö-
vetkezik : a szegedi mészárosok a törvényülés (máhfili serije) 
előtt megjelenvén, igy nyilatkoztak: „mi kötelességünk s 
szokásunk szerint régtől fogva császári szolgálatban lévén 
kiilömbözö vidékekre — a hova kellett, levelet hordtunk s 
ezen szolgálatunkért a császári defterben a karakulluk s 
egyéb rendkivüli terhek alól fölmenteténk. Erről valamint 
defteri másolat, úgy a szerencsés udvar által kiadott magas 
rendelet (emr) s több rendbeli temesszük van kezeink közt, 
s bár szolgálatunkban semmi hiány sincs, az eminek s ezek 
emberei, mint szintén a város birái is bennünk a defter el 
lenére rendkivüli terhek viselésére szorítanak. Esedezünk e 
miatt, hogy a kezünk közt levő magas rendelet és temesszti-
kök megvizsgáltatván, ez utóbbiak értelmében itt a törvény 
szine előtt adassék számunkra temesszük. — Kérelmük tel-
jesíttetvén, a magas rendelettel s defteri másolattal egyező 
temessztikjeik megerősíttettek. Hogy pedig az eminek vagy 
ezek emberei és a városi birák őket defter- és temesszük-
ellencs szolgálatokra ne kényszerítsék, se birájuktól ön-
kényszerüleg kivetett adónemek (hukuk, riiszum) ne köve-
teltessenek : jelen temesszük gyanánt tekintendő iratot kap-
ták, hogy ezt szükség eseten előmutathassák. 

Kelt 999 Dsemáziülevvel hó elején — 1591 Február 
25-töl kezdve. 

Jelenvoltuk : Halil cselebi naib. Haszán dsündi (lovas.) 
Bali ben Abdallah. 
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XIII. 

III. MUHAMMED. 

Moszlim kadik példánya stb. stb. szegedi kadi! j. n. 
Jelen császári magas névjegy hozzád érkeztével igy 

értsd meg, hogy a kázádhoz tartozó szegedi mészárosok 
közül Székel Mihál, Szobi Gellért, Székel Ferenez, Pécsi 
Gergely és Tehenes (czéhbeli) társaikkal együtt megbízott 
emberöket kiildék szerencsés udvaromhoz, a kik által ily 
jelentést tőnek: mi — úgymond — mesterségünk folytatása 
mellett mint kalauzok s a kiilömböző vidékekre szóló le-
veleket hordozván mint futárok — régtői fogva szolgálunk. 
Pontos szolgálataink jutalmaul a karakulluk s más rend-
kívüli terhek alól fel valánk mentve, s ezen mentességünk 
mind az összeírásban mind az ország uj defterében ezen 
módon megerősíttetett, — kezünkbe defteri másolat s ennek 
szabályazó voltát bizonyító fényes rendelet adatott. Most a 
császári trón által megújított ezen fényes rendelet s a defter 
ellenére a városi lakosság mint más rájáktól, úgy tőlünk is 
barcidlikot s más rendkívüli terhek hordozását kívánja s 
háborgat bennünket. Hogy ez jövőben megszűnjön fényes 
rendelet kiadatásáért esedezünk." — E jelentés folytán 
ezennel meghagyom, hogy mihelyt jelen fényes parancsom 
hozzád érkezik, a szerencsés udvaromtól kibocsátott pecsétes 
iratokat, az ország uj defterének másolatát s az ezelőtt kia-
dott fényes rendeleteket megtekintvén megvizsgáld, vájjon 
az ország uj defterében fel vannak-e valósággal mentve — 
mint jelentik — a karakulluk s más rendkívüli terhek alól? 
Továbbá hogy a defter értelmében nekik adott fényes ren 
deletekhez képest végzik-e pontosan kötelességüket s nincs-e 
fogyatkozás szolgálatukban? Azon esetben ha hív szolgák, 
meg ne engedd a városi lakosságnak, hogy mint más ra-
jákra, rájok is baradlikot s más rendkívüli terhet róvjon, 
valameddig serények s pontosak lesznek, — a hányan az 
országos 'defterbe az érintett szolgálatok teljesítésére be van-
nak írva s a minemű szabadalmakban ezért részesülnek; 
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ugyanannyian s ugyanazon szabadalmakat továbbra is él-
vezzék s el ne nézd hogy valaki őket háborgássá. Gondod 
legyen arra is, hogy senki fényes rendeletem, vagy az ó ka-
nun, vagy az országos defter ellen ne vétsen, nehogy e miatt 
ujabb panasz érkezzék. Igy értsd meg s e császári parancsot 
áttekintvén az illetőknek visszaadd, — c fényes névjegynek 
pedig hitelt adj. 

Kelt Konstantzinápolyban 1005 Sábán 25 — 1597 
April 13-án. 

XIV. 

A II stb. szám a la t t iakkal azonos tezkere Ali mirilivától. 
Kel t a szegedi vá rban 100« Dzülhidse 1—10 = 1598 Julius 

5—15. 

XV. 

III. MUHAMMED. 
Kadik s hákimok példánya stb. stb. szegedi kádi! 
Jelen császári magas névjegy hozzád érkeztével tud-

todra adatik, bogy a kázádban lakozó mészárosok elébb fo-
lyamodás utján, majd személyesen a medslisz elé jővén —• 
ily jelentést tettek : — Mi e városban régtől fogva mészáros-
kodunk, fejadónkat, a törvényes tizeddel s más ránk vetett 
illetékekkel (riiszumi urfije) együtt — a város más lakosai 
módja szerint — az emineknek megadván, mindig lefizettük? 
— ha a Szegeden levő mélyen tisztelt hákimok arról érte~ 
sültek, hogy a ravasz ellenség egyik vagy másik várát fe-
nyegeti s erről rögtön tudósítást kellett küldeni, — mi mind-
annyiszor kalauzok valánk. Ezen szolgálatainkért minden-
nemű rendkívüli adózás alól ki valánk véve. Most azomban 
szokás (adet) és kanun ellenére bizonyos mennyiségű pénz-
követeléssel háborgatnak bennünket s e háborgatás, fájda-
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lom! szűnni nem akar: Esedezünk azért, hogy kiadandó 
magas rendeletbe foglaltassék amaz emiitett, rendkívüli 
adózás (tekálifi sakká') alóli mentességünk. Ezzel ügyünket 
előterjesztők, mondák. 

Ehez képest rendelem, hogy fényes parancsom oda ér-
keztével úgy intézkedjél. hogy a mely szolgálatokkal tartoz-
tak ezen mészárosok ezelőtt, jövőre is — mindennemű rend-
kívüli adók mellőzésével — csak azok teljesítését kívánd 
tőlük. Ezt igy tudd meg, jelen császári parancsomat átolvas-
ván, az illetőknek visszaadd, — e nagy névjegynek pedig 
hitelt adj. 

Kelt 1008 Dziilkide 22-én = 1600 Junius 4-én. 

XVI. 

Mi alább következik megerősíttetik. Juszufben Ibrahim 
szegedi molla. 

A tény a tartalommal megegyez, llalil ben Musztafa 
szegedi kadi. 

Jelen irat keltének oka im itt következik: A szegedi 
mészáros czéh tagjai közül Móra Máté, Balog Benedek és 
Babarczi Mibály a törvény-ülés (medslisz ser) előtt megjelen-
vén Tehenes Gergely, Vas Máté, Vitéz Lázár, Tőzsér Máté 
és Telek Mihály nevü szegedi birák ellen ily panaszt tettek: 

„Mi mészárosok a miért a Budára, Egerbe, Temesvárra s 
egyéb helyekre szóló levelet gyorsan szállítjuk, behodolá-
sunk óta mindig csak tizedet, karácsot, iszpendsét fizetünk s 
a keresztyén részen szokásban levő harácson felül semmi 
szolgálatra sem köteleztetünk. Most azomban a fennevezett 
birák ilyes szolgálattételekre akarnak bennünket kényszeri-
szeriteni. Ennekelőtte, midőn még 15-en valánk s számos jó-
szágot tartván meglehetős hasznunk volt, — sohasem szorul-
tunk meg, ha valamerre futárképen kellett mennünk. Most is 
— jóllehet csak hatan-heten vagyunk s jószágot nem tarva 
semmi hasznunk sincs — hetenként Budára, Temesvárra, 
Egerbe s más helyekre embert kell küldenünk. Mind ezt, 
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mind a harács fölemeltetését egy a közterhek (urfije) alóli 
fölmentetéstinkért esedező alázatos folyamodványunkban a 
szerencsés padisáh Ő felségének szine elibe terjesztvén — 
fényes és hatalmas rendelet bocsáttatott ki az iránt, hogy 
tőlünk a tizeden, harácson s iszpendsén kivtil semminemű 
szolgálattétel se követeltessék. Ennek folytán esedezünk, 
hogy ezen fényes rendelet tartalmát átnézni, s számunkra 
azzal egyező, törvénycsen kiállított temesszüköt szerkeztem 
méltóztassék." 

Miután az illető fényes parancs megvizsgáltatott s t a r 
talma a fenirt mészárosok előadásával egyezőnek találtatott: 
jelen irott sorok a végre bocsáttatnak ki, hogy a fenmegne-
vezett bírák ezáltal figyelmeztetve legyenek arra, hogy a 
mészárosoktól semminemű rendelettel s kánunnal ellenkező 
szolgálatokat sem követelhetnek. Ez itt a dolog valóságához 
hiven meg levén irva — az ügy elintézése végett , — az ille-
tők kérelmére kiadatott. 

Kelt 1000 Dzülhidse 10 -20 = 1601 Junius 13—23. 
Jelenvoltak: Ibrahim efendi a jegyző. Mehmed khalfa 

imám. Mehmed szeriliva. Dzülfikár szeriliva. Haszán terd-
sümám s egyebek. 

XVII. 

Mi alább következik megerősíttetik. 
Ali bon Musztafa szegedi kadi. 
Jelen hüdset kibocsátására a következő dolog adott 

alkalmat: Devlet Mirza nevü tatár a törvényülés előtt meg-
jelenvén, a szegedi várban lakó István és Mihály nevü bará-
tok jelenlétében ily panaszt emelt: „Nem régiben Bocskai 
Istvánnak —• ki boldog véget érjen — segítségére voltam s 
midőn visszatértem, itt Szegeden az alsó városban telepedtem 
meg. Kevéssel ezután egy magyar szolgálóm megszökvén, 
gyermekemet is magával vivé. Kérésemre a szultán ő felsége 
által — kinek vágyai teljesüljenek — kinevezett mübasir 
Musze Mirza e miatt törvényes nyomozást tartott." 
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Midőn a fennevezett vádlottak (jelenlevők) ez iránt 
megkérdeztetének, azt felelék, hogy a városi lakosok a gyer-
meket a nádasban megtalálták s át is adták, a magyar szol 
gálót azomban nem látták. Erre a vádló azt állitá, hogy ő 
ama gyermeket pénzen vette, — de még ő ezt sehogy sem 
tudta bebizonyitani; addig a barátok előadásuknak eskü 
általi erősítésére hivatván fel, a nagy istenre s az evangyé-
liomra megesküdtek. E tényállás írásba foglaltatott. 

Kelt 1013 Dzülkide 10—20 =1605 Mart. 30— April 9-
Jelenvoltak: Haszán efendi Khatib. Alauddin efendi 

naib. Haszán terdsümán s egyebek. 

XVIII. 

I. AHMED. 
A XIII. szám alatti fermánnal azonos. A czéh tagjai nincsenek 

benne megnevezve, sem a háborgatok . Emlités té tet ik a czéhnek a 
budai kincstár defterdárjától s a mirmirántól kapo t t leveleiről. 

Kelt Budán 1017 Dzülhidse 1—10 — 1609 Mart . 8—18. 

XIX. 

IL OSZMÁN. 
Kadik s hákimok példánya stb. stb. kadi ! 
Jelen magas császári névjegy hozzád érkeztével tud 

jad, hogy a szegedi 12 személyből álló mészáros czéh régtől 
fogva császári szolgálatban levén, ha Buda, Eger, Temes-
vár és Belgrád vidékeire levél küldetett, ennek tagjai 
hordozzák s a moszlim seregeknek mindenkor kalauzai va-
lának. Ezen szolgálataikat tekintve minden rendkívüli s ön-
kényszerű terhek (tekalifi urfije ve sakká) alól felmentettek ? 
ezen felül egy közülök, a mint a sor következett, éven-
ként birája volt a többinek, ki mini ilyen sem a törvényes 
tizedet sem iszpendsét, sem más adót (reszm) nem fizetett. —• 
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Mindez a császári defterbe is beíratván, ezen módon teljesi-
ték kötelességüket; míg most a szegedi emin ser és kanun 
ellenérc egy ily bírótól tizedet, iszpendsét s más adókat kö-
vetel s némely szolgálatok teljesítésére kényszeríti. Esedez-
nek azért, hogy császári parancsom bocsáttassék ki, melynek 
értelmében minden a császári defter és a temesszükök tar-
talmához képest történjék. Kérelmükre tehát ezenuel meg-
hagyom, hogy mihelyt jelen hódolat-követelő magas paran-
csom hozzád érkezik, a fenemiitettektől tizedet, iszpendsét 
s más adókat követeltetni ne engedj s el ne nézd, hogy rend-
kívüli s önkényszerü terhek hordozására szoríttassanak. 
A kik netalán engedetlenkedve nem szűnnek őket hábor-
gatni, feljelentsd, hogy e tárgyban hozzám ujabb panasz ne 
érkezzék. Jelen császári parancsomat pedig átolvasván, az 
illetők keze közt hagyd, hitelt adván a nagy névjegynek. 

Kelt Budán 1019 Dsemáziülakhir 20—29 — 1610 
September 9—18. 

XX. 

Héjas Ambrus nevü alattvaló 20 vég posztó s egyéb 
árúczikkek után a kincstárt illető harminczadot (gömriih) s 
egyéb járandóságot (reszm) Makón lefizetvén, ezen tezkerét 
kapta, hogy szükség esetén, mint temesszüköt előmutat-
hassa. 

Kelt 1024 Ramazán 20—30 = 1615 October 13—23. 
Mahmud 

makói emin. 

XXI. 

M á sola t. 

Az eredetivel megegyez. Mehmed ben Ahmed dervis, 
szegedi kadi. 
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Nagylelkű eminek példánya stb. stb. egri beglerbég! — 
hireneve fenmaradjon. 

Kitűnő emir stb. stb. szegedi szandsákbég! dicsősége 
örök legyen. 

Kadik s hákimok dicsekvésci stb. stb. a most emiitett 
szándsák kadiai j. n. 

Jelen császári magas névjegy hozzátok jutván, tudjátok 
meg, hogy ezen fényes fermánt előmutató szegedi szerzete-
sek megbizott emberök által jelenték, hogy hiveik frenk és 
latin szertartásúak lévén, a görög, szerb s oláh hitetlenektől 
szertartásukra nézve külömböznek s ezekkel semmi össze-
köttetésük sincs. A latin szertartási^nép — mint mondják — 
rendesen nekik s a frátereknek szokott adót fizetni. Most 
azomban az ezelőtt e tárgyban kiadott s kezük közt levő 
magas rendelet és a szokás ellenére a görögök, szerbek s 
oláhok metropolitája nagyralátásában szintén" adókövetelés-
sel haborgatja hiveíket Hogy azért minden a kezük közt 
levő magas rendelet értelmében történjék, ennek meg-
szegését tiltó fényes parancsom kiadatásáért esedeznek. 
Meghagyom tehát, hogy mihelyt ezen parancsom hozzád ér-
kezik, a szóban forgó ügyet igazságosan megvizsgáljátok s 
mivel ezen frenk és latin szertartású nép — senkivel mással 
köze nem levén — ezelőtt is a latin papoknak szerzetesek-
nek frátereknek szokott fizetni: ezután se engedjétek, hogy 
akár a görögök, szerbek s oláhok metropolitája, akár más 
valaki keziik közt levő rendelet vagy a ser és a gyakorlat 
ellenére őket háborgassa. Ha pedig mostanig már szedtek 
volna el tőlük valamit, megparancsoltam, hogy ezt hiány 
nélkül visszaadassátok, —• az engedetleneket följelentsétek. 
Ez ügyben ujabb panasz ne érkezzék. így értsétek s e ma-
gas jegynek hitelt adjatok. 

Kelt Belgrádon 1028 Dsemáziülevvel 1—10 = 1619. 
April 16—26. 
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XXII. 

Ugyanazon tárgyban Muhammed budai vezér basához^ 
továbbá a bosznai, temesvári, egri és kanizsai beglerbégek-
hez, ezen beglorbégségek szandsákbégjeihez s kadiaiboz in 
tézett császári fermánnak — Szálib Mebmed ben Semszed 
din Zombori, s Dervis Mebmed szegedi kadik által hitelesí-
tett másolata. A folyamodók magyar és sokácz névvel kü-
lömböztetnek meg a más szertartású görögöktől, szerbektől 
s oláhoktul. — Az általuk fizetni szokott s az elébbi levélben 
egyszerűen adónak (virgii) nevezett tartozások és alamizs-
nák közlil a házas párok által fizetett párbér (reszmi nigáh) 
s az egyházi adó (reszmi kinisza) — említtetnek. Miután a 
belgrádi díván Ali basa Halil kadi jelenlétében a felek te-
messzükjeit s a császári abdnámét felsőbb rendeletből meg-
vizsgálta s ezekből kitűnt, hogy a metropolitának a folya. 
madókkal semmi összeköttetése sincs, az emiitett illetékek 
szedésétől az igazságos fetva és ahdnáme alapján eltiltatik, 
—- meghagyatván egyszersmind azoknak, kikhez e fermán 
intézve van, hogy ha híjába való szertartásaik szerint ezek-
nek ekkorig akármiök elvétetett volna, — azt bijány nélkül 
visszafizettessék. Ezen termán is a folyamodók kértére ada-
tott ki. 

Kelt Budán 1029 Kebbjülakhir 20—29 = 1620 Mart. 
26 — April 3. 

XXIII. 

II . OSZMÁN. 
Jelen császári magas névjegy Íratásának oka ez: 
A berátok megnyitását elrendelő fényes fermánom kia-

datása után a budai tartományban ('vilajet) eső szegedi vár-
ban napdijjra fogadott Péter Lázár nevü martolosz — ezen 
cs. fermán előmutatója-— uj beratot kért részére, tehát ezen 
— 1029 Rcdseb hava 28 = 1620 Junius 31-diliétől kezdve 
érvényes — cs. beratot ujonuau adtam, megparancsolván, 
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hogy ezt a budai kincstárnál (khazine) adatván, onnan ille-
tőségét (ulufe) több társaival együtt kapja ki. A hol is ezt 
igy értsék meg s e magas névjegynek hitelt adjanak. 

Kelt Budán 1029 Ramazán 20=1620 Augusztus 19-én. 

XXIV. 

Mélyen tisztelt nagy-érdemü efendim ! Őszinte üdvözle-
tem s jó kivánataim után a következőről kívánlak értesíteni: 
jelen soraimat átadó Péter nevü mészáros hozzám jővén el-
panaszlá, hogy e folyó áldott évben az árpapénzt (sair akcse) 
s a budai s egri várak erősítésére szükséges kocsikat tőle s 
társaitól is követelik. Levelem érkeztével az ezt átadó tár. 
saival együtt megkíméltessék. Külömben iidv és szerencse, 

(Hely és év nélkül). Al i 

szegedi vali. 

XXV. 

Egykorúak peldányképe — szegedi emin ! Üdvözletem 
után arról értesitlek, hogy a szegedi mészárosok, mivel Buda, 
Eger, Temesvár és Belgrád vidékeire levelet hordanak, 
minden rendkívüli adó és terhek alól fel vannak mentve s 
hogy erről császári fényes rendeletet s az egri divántól tez-
kerét tudnak előmutatni. Ezek tartalmához képest az egri 
hambárokba ez idén rendelt gabona szálitás alkalmával sem 

.kell őket gabona adásra vagy szállításra kényszeríteni. Ezért 
adtam nekik ezen levelet (mektub), melynek vételével ma 
gadat, a fényes rendelethez s az egri díván tezkeréjéhez 
tartván, megkíméld őket ezen gabonaszállítás terheitől. Kü-
lömben isten veled! 

Hely s év nélkül. Muhammed 
szegedi miriliva. 
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XXVI. 

E szegény nyomorult kérelmezőnek az égkörök magas-
ságát s a nagy ég szélességét megközelítő trónhoz intézett 
folyamodása im itt következik : A szegedi 12 mészáros alól-
irthoz jővén általuk igy értesült; mi a császári hódítás óta 
folytatott harczokban a moszlim seregeknek mindenkor ka-
lauzai valánk s a kincstári ügyekben Budára, Egerbe, Te-
mesvárra, Belgrádba s a keresztyén földre szóló leveleket 
télen-nyáron hordozánk. Ebbeli szolgálataink jutalmául min-
dennemű terhek (teklif) alól felmenteténk, mi az országössze-
irók által a császári defterbe is be lön iktatva, kik erről ke-
zünkbe tezkerét is adának. Ezeknél fogva háború idején ga-
bonaszállitással sem tartoznak, mit most tőlünk követelnek. 
Szolgálni is, gabonát is adni képtelenek vagyunk s ezért 
kérjük ügyünknek a magas udvar elé terjesztését. — Ezen 
kérelmük e sorok által teljesíttetik, — külömben a fennán a 
magas udvar tetszésétől függ. 

Kelt 1030 Rebbjttlahir 10—20 — 1621. Mart. 4—14. 
Ibrahim 

szegedi kadi. Allah bocsásson meg neki. 
Jegyzet: E folyamodás hely s év nélküli mása ugyanazon aláí-

rással szintén meg van, oldalt e s zavakka l : Szolgálatuk jutalmául 
ekkorig minden tehertől mentek valának, hihető hogy ezutánra is 
ezt kérik. 

XXVII. 

ÍV. MÜRÁD. 
A XIX szám alat t ival mindenben egyező ferrnáu, mely a sze 

gedi kadi jelentete folytán intéztetik ugyancsak ő hozzá. 
Kelt Budán 1033 Redseb 10—20 = ltí24 April 29™ Május 8 
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XXVIII. 

Kadik és hákimok példánya stb. stb. szegedi kadi! 
E tezkere hozzád jutván igy értsd meg: a szegedi 12 

mészáros Buda, Eger, Temesvár és Zombor vidékeire a vé-
gek dolgában s kincstári ügyekben küldött leveleket s fé-
nyes rendeleteket — miknek kézhez juttatása nagy fárad-
sággal jár, — hűségesen viszi, hordja. Czéhüket azonban 
Szeged városa birái hol az által, hogy közülök biröt akar-
nak választani, hol meg más terhek rájuk rovásával há-
borgatják. Ez tudomásomra jutván, jelen tezkerét bocsátottam 
ki a végre, hogy valameddig a szegedi mészárosok a végek 
dolgában s kincstári ügyekben küldött leveleket s fényes 
rendeleteket a fenirt 4 vidékekre pontosan szállítják : saját 
birájukon kivül a városi raják birái őket semmiféle teher 
rájuk rovásával ne nyomorgassák. Mely tezkere hozzád ér-
kezvén, illő és szükséges, hogy közülök (városi) bíró ne té-
tessék s őket a rajákkal együtt terheltetni ne engedd: sőt 
mivel szolgálatuk másokénál nagyobb, — védelemben s 
oltalomban részesítsd. Egy szóval ne háborgattassanak. 

Kelt 1033 Redseb 10—20 == 1624 April 2 9 - Május 8. 
Szegedi ügyben. 

Oldalt: Juszuf ben Muhammed (egri beglerbég) névjegye: kivül: 
pecséte. 

Külczim : A mevlaua szegedi kadinak. 

XXIX. 

István és Márton a város egyéb lakosaival a törvény-
szék (mahfili káza) előtt megjelenvén előadák, hogy miután 
templomuk teteje beroskadt, falai eláznak. Engedélyt kérnek 
tehát arra, hogy a régi mód szerint — semmivel nagyobbra 
nem építvén — betetőzhessék. Az engedély ezennel meg-
adatik. 

Kelt 1033 Redseb 20—30 = 1624. Május. 8—18. 
Mehmed és Ahmed 

szegedi kadik. 
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Kiviil: A. D. 1624, 15 napján májusnak. Sőgi Márton szegredi 
főbiró Lantos István és Fr. Bonaventura az szegedi kadiától ez le-
velet váltották az claustrom épületire. 

13 die July. Az másik kadiátul is ki . . . . ették, az pecséte itt 
az levélen vagyon. 

XXX. 

Ezen tezkere Márton nevü alattvalónak adatott a 
végre, hogy a templom körüli építést senki se akadá-
lyozza. 

Muharrem és Kejván 
szegedi vajdák. 

Kivül: 1624, Két vajda levele az épületről Sőgi Márton szer-
ze t te ki. 

XXXI. 

A XIX s XXVII szám alatti fermánokkal azonos szövegű tez-
kere az egri divánból kiadva. A szegedi méltatlankodó eminről eb-
ben nincs emlités; — zárszavai így hangzanak : „ha azomban az 
ország összeiróitól felmentő tezkeréjök (mu'áf tezkere) nem volna, a 
többi rajákon a kincstár részére megvétetni szokott tartozások s il-
le tőségek (hakk res-m) az eminek által ezek biráin is megvétessenek." 

Kelt 1033 Dzülhidse 1 0 - 2 0 = 1624. Augustus 25— Sept. 3. 
Juszuf ben Muhammed (nérjegye). 

XXXII. 

Jelen sorok tartalma ez : a szegedi raják temploma 
melletti malomnak, mint szintén az omladozó boltiveknek ki-
javítása szükségessé válván, erre tőlünk engedélyt kér 
tek. Mi ezt ezennel megadjuk s hogy minden ebből eredhető 
háborgattatásuknak eleje vétessék, az illetőket jelen tez-

TÜRÜK M. K. EMI., 20 
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kerénkkel bocsátjuk el. A papoknak mint a városi raják-
nak is mindenki békéi hagyjon. 

Kelt 1034 Dzülkide 10—20 = 1625 Augustus 15—25. 
Ibrahim szegedi 

miriliva. 

XXXIII. 

Jelen temesszíik ezt foglalja magába-' az alsó városi 
templom boltivének leronthatásáért folyamodtak, — mi 
ezennel megengedtetik. Ebben senki se akadékoskodjék. 

Kelt 1034 Dzülkide 23 = 1625 Augustus 28-án." 
Ahmed, szegedi 

kajmekám. 

XXXIV. 

Ezen irat tárgya itt következik : Jelentették ezen tez 
kerét előmutató szegedi mészárosok, hogy az ezelőtti szul-
tánoktul fényes rendeletek vannak kezeik közt a íelől, hogy 
a kincstár dolgában levelet hordjanak s a jövőmenő-(We</ek-) 
ríek kalauzul szolgáljanak. Most azomban ezen fényes reu 
deletek ellenére sokkal több szolgálat kivántatik töltik, mit 
épen nem teljesíthetvén, kérték, hogy részünkről temesszük-
szerü irat bocsáttassék ki az ezelőtti gyakorlat visszaálitása 
s ama fényes parancsok ellenére rájuk vetett terhek meg 
szüntétése végett. Ezt mi ezennel kibocsátjuk, rendelvén, 
hogy valameddig ezek kötelezett szolgálataikat hijány nél-
kül teljesitik: a fényes rendeletek és a ser törvény, — va-
lamint az ezelőtti gyakorlattal ellenkezően őket senki se há-
borgassa. A hódolat követelő parancsok is érvényben tar-
tatván, áthágásuk meg ne engedtessék. 

Kelt Egerben 1034 Dzülkide 20—30 = 1625 Aug. 25 
— September 8. 

Ahmed f , névjegye). 
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XXXVIII. 

Mélyen tisztelt s nagyra becsült uram! Nagyságod be-
cses lába-porához borulva őszintén jelentem, hogy a szegedi 
levélhordó s kaláuzkodó mészárosok közül 13 an hozzáinjővén 
ekként nyilatkoztak: „Mi ezelőtt33 an voltunk s mint kalau-
zok és levélhordók különböző vidékekre jártunk s közülünk 
a kemény télben egyik elhalt, másiknak keze lába elfagyott, 
inig némelyek tatárok s átkozott hajdúk által megölettek : 

úgy hogy ez idő szerint csak 13-an vagyunk. Most meg a 
városi lakosság néhányunkat mesterségétől akar megfősz 
tani, pedig — miután az elhalt mészárosok özvegyei sem a 
kalauzolást séma levélhordást nein teljesíthetik— minden 
ilyes szolgálat csak mireánk néz. S bár vannak kezeink 
közt fényes rendeletek a végre, hogy a város bírái bennün-
ket semminemű kivetéssel se terheljenek s tőlünk egy osz 
porát se vehessenek, mégis most a városi szolgálatok fejé-
ben tőlünk fejenként 50 pénzt (ezen szóval az eredetiben) 
követelnek s néhányat közülünk a mesterség folytatásától is 
el akarnak tiltani. Mi ugyan 15 — 20 év óta űzzük mester 
séglinket, — de ha a város hármat vagy négyet ennek gya-
korlásától megfoszt, elhatároztuk, hogy a mészároskodással 
felhagyunk s a hányan vagyunk, annyi felé széledünk." — 
Ügyöket ezen módon nagyságod elé kívánván terjeszteni: 
tudomás végett ezennel becses lába-porához tétetik. Külön-
ben a fermán ítéletétől függ! 

(Hely és év nélkül.) Ibrahim 
böliikbasi. 

Jegyzés : Ugyancsak évszám nélkül ter jeszt i fel ezen, mint a 
törvényülés (medsliszi serije) előtt elpanaszolt ügyet Ibrahim szeged; 
naib is, ki a 13 mészárost ily renddel nevezi m e g : Szűcs Ferencz> 

Losonczi András, Babaraczi István, Szűcs György, Sárkány István, 
Tehenes László, Gyurka András , Zabos János , Szűcs Ferensz, Szűcs 
Mihály, K a r a György, Kis Illyés Tamás, Borsos Péter . A 15 20 évi 
mészároskodás megemlítése ebből hiányzik. 

23* 
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XXXV. 

Szegedi emin, Redseb basi! Üdvözletem után tudtul 
adom a szegedi mészárosok ide jöttét, kik panaszkodnak, 
hogy őket a ser törvény ellenére háborgatod, velők ok nélkül 
méltatlankodói, el annyira, hogy egyet köztilök mesterségitől 
is eltiltottál. Diváni tezkerét — mint mondják —már kaptak, 
esedeznek azonban, hogy én is irjak e tárgyban, mit kér-
tökre ezennel meg is teszek. Levelem hozzád jutván, illő sőt 
szükséges, hogy velők ezentúl ser' törvény ellenére ne mél-
tatlankodjál, amaz általad eltiltott mészárosnak -— ha ez 
előtt is lizte ezen mesterséget, — megengedd, hogy ismét 
közéjök állhasson. — Szóval mindenben az eddigi szokáshoz 
alkalmazkodjál s a szerint cselekedvén a ser' törvény elle 
nére őket ok nélkül ne háborgasd. Levelemhez tartsd magad! 
Üdv! 

Év nélkül. Ahmed egri 
jancsáraga. 

KÜIMÖ cztm • Redseb basi szegedi eminnek. 

XXXVT. 

Mélyen tisztelt jeles efendi! örvendező köszöntés s üd-
vözlet gyöngyeit küldve ajándékul, tudatom veled szerencsés 
efendim, hogy a szegedi mészárosok ide jővén, panaszképen 
terjeszték elő Redseb hasinak azon, régóta folytatott mes-
terségükre nézve sérelmes eljárását, mely szerint maguk kö-
zül választott birájukat egyszersmind a városi raják birá-
jává is tevé. Innen az egri divántöl már mint mondják — 
tezkere küldetett, melyben meghagyatik, hogy a kik ezelőtt 
mészárosok valának, mesterségüket ezután is serénységgel 
folytassák . Redseb basi azomban valamint ennek, úgy a 
kezük közt levő temesszükök — s a ser törvénynek is elle-
nére — másképen cselekedett s a szegényeket tovább is há-
borgatta. Mert — igy szolnak — nóha 35-ből csak 15-en ma-
radtunk : ennyiönk közül is elakarja néhánynyal mesterségét 
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hagyatni. Ily módon sanyargatni őket bizonyára nem illik. 
Szivesen lesznek ök városi raják csak mesterségeiket ne kell-
jen folytatni: ezt mondják, ezt kérik. Ktilömben szerencsés 
élted sokáig tartson. 

(Év nélkül) Huszejn 
egri göniillü aga. 

Oldalt : Vagy rendkívüli adók s terhek (tekálifi urfije ve sakká) 
hordozását vagy »más adókat (rc'sam) , — mindkettőt együtt követelni 
nem lehet. Ezek sem képesek a mészárosság folytatása mellett a 
teklifeket is teljesíteni. Tudakozódjál ez ügyben az azon vidéken 
lakó öregektől s kiszolgált tisztviselőktől, Huszejn — s Ibrahim efen-
diktől s másoktól kik ott vannak : azt fogják felelni, hogy a szegé-
nyeknek védelemre van szükségük. 

Utóirat-. A mi a más helyekről jövő rajákat illeti, ezek iránt is 
kímélettel kell viseltetni. „Telepedjetek le" — ezt kell nekik mondani. 
Bár honnan jön a rá ja , nem baj, hadd jöjjön. Ha a tizedet (asr) e adó^ 
(reszm) megfizette, tőle egyebet ne követeljetek. Ez az emberség, s 
hogy eddig ez gyakorlatott , napnál világosabb. Továbbra is e szerint 
kell cselekedni. Külső czim: A szegedi kadi, a jeles efendi törvény-
gyiilésének (medsliííi serije). 

XXXVII. 

IV. MURÁD. 
Kadik s hákimok példánya, stb. stb. szegedi kadi! 
Jelen tezkere kozzád érkeztével tudtodra adom, hogy 

a szegedi mészárosok, miután a városukbeli egyéb rajáknak 
biztonságuk végett diváni tezkere adatott, szintén folya-
modtak az egri divánhoz, előadván, hogy ök császári szol-
gálatban állnak a menynyiben Buda, Eger, Temesvár és 
Belgrád vidékeire levelet hordanak s a moszlim sereget ka-
lauzolják. Ezelőtt mint mondják, 35-en valának, mostanig 
azonban részint természetes halál, részint útközbeni meg-
öletés s odaveszés miatt csak 15-en maradtak meg. Szolgá-
latuk jutalmául a rendkívüli adók és terhek alól fel valának 
mentve, ezenkívül évről évre magok közül a mint a sor kö-
vetkezett, saját birót választának, a kinek még a törvényes 
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tized, iszpendse s más adózás (veszni) is el volt engedve, — 
a mint ezt a kezüknél levő magas rendelet s temessztik bi-
zonyítja. A ki biró nem volt is, ha a császári fejadót , tize-
det, iszpendsét s más adónemeket (reszm) megfizette, egyéb-
bel nem tartozott. Most azonban Redseb basi a szegedi emin 
ser' és kanun ellenére ez idő szerinti birájukat a mészáros-
ságtól megfosztván, város birájává tevé s más két társukat 
is a mesterség elhagyására kényszeritvén, városi rajákká 
változtatá. E miatt az eddig végzett szolgálatokat nem tel-
jesíthetvén, azokról végkép lemondva, városi raják akarnak 
lenni, mivel különben el kell széledniök. Tehetetlenségüket 
s elnyomatásukat ekként panaszolván az egri diván részé-
ről, ezen tezkere Íratott s küldetett el ügyökben, melynek 
oda érkeztével igazságosan megvizsgáld, hogy a kezeik 
közt levő magas rendelet és temesszük értelmében teljesitik-
e szolgálatukat, s fizetik-e a fejadót, tizedet, iszpendsét s 
egyéb adónemeket. Az emiitett eminnek pedig meg ne en-
gedd, hogy e 15 mészáros közül a mesterségtől csak egyet 
is eltiltson, vagy hogy választott birájukat a városi raják 
birájává tévén — velők méltatlanul bánjék, — sem 
egyikre sem másikra nem levén felhatalmazva. Szóval a 
mészárosokat se az emiitett emin, se a városi raják által 
háborgattatni ne engedd. — Te pedig szegedi emin, Redseb 
basi! ezt a 15 mészárost a kezüknél levő magas rendeletet 
tekintve, valameddig szolgálatukban nem restülnek, ser' s 
kánun ellenére háborgatni semmi szin alatt se merészeld. 
Ujabb panasz érkeztével állomásod másra fog bízatni, te 
pedig keményen lakolandasz. Igy értsd meg. Te pedig (ka-
di) ezek szerint a lehető figyelemmel vigyázván, a fenneve-
zettek előtt gyanúba ne keverd magadat. így értsd meg. 

Kelt Egerben 1035 Sábán 10 = 1626 Május 7-én. 
Ahmed basa 

(névjegye.) 
Kiilsö aim : A mevlaiia szegedi kadinak. 
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XXXIX. 

Mártonnak. Császár Jánosnak s Szántó Fábiánnak a 
városi templom kijavítására engedély nem adatott. 

Kelt 1035 Ramazán 1—10 = 1626 Május 27 — Jun. 5. 
Rizván 
vajda. 

XL. 

A szegedi szerzetesek engedélyt kértek, bogy erdőnk-
ben épületeik kijavítására annyi fát vághassanak, mennyit 
egy hajón elszállíthatnak. Mi ezen tezkerét adtuk nekik, 
hogy ezt látva, a favágatásban senkitől se akadályoztas-
sanak. 

Kelt 1039 Dsemáziülakhir havában = 1630 Január — 
Február. Abdullah 

Csanádi miriliva. 
Kivül: Az csanádi beg levele, kiben szabadságot adott az fa 

hozatásra. 

XLI. 

Nagylelkű emirek példánya stb. stb. szegedi szandsák-
bég! Kadik s hákimok példánya stb. stb. szegedi kadi! A 
felől kívánunk benneteket értesíteni, hogy a szegedi mészá-
ros czéh az egri divánnal következő jelentést tett: ,,Czéhünk 
ezelőtt 35 személyből állott s Buda, Temesvár, Eger és Bel-
grád vidékeire császári levélhordó szolgáltatot teljesített; 
ha moszlim sereg vonult át, azt kalauzolta, s ezen szolgála-
taiért az ország összeiróitól is pecsétes temesszüköt nyer-
vén, — a karakulluk s más rendkívüli terhek alól fel vala 
mentve. A czéh tagjai közül-e terhes szolgálatok teljesítése 
közben, — haramiák s átkozott hajdúk gonoszsága miatt — 
többen elvesztek, annyira hogy mostanig csak 15-en marad-
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íunk meg. Mindemellett is pontos szolgálatunk jutalmául vá-
rosunkban rajtunk kivül senkinek sem volt szabad a mészá-
ros mesterséget folytatni s annyival kevésbé, minthogy a 
palánk-kapu előtti vágőszéken vágván, mind az utasokat 
mind a környéket képesek valánk hússal ellátni. Mostanság 
azonban ezen régi gyakorlat ellenére mások is kezdenek 
mesterségünkbe avatkozni s nem elég, hogy már e miatt is 
tetemesen károsodunk, hanem ezenfelül a városbirák vágó-
pénzt ('izii akcse) s más rendkívüli teherviselést is követel-
nek tőlünk, mit lehetetlen teljesítenünk/' Ezek folytán azt 
is emliték, hogy ezelőttről oly tartalmú fényes rendeletek 
vannak kezeik közt, melyeknél fogva valameddig fenemlitett 
szolgálatukban hiven eljárnak, semminemű rendkívüli terhet 
s karakullukot sem lehet rájuk róvni, a husvágást pedig ki. 
zárolagos szabadalommal gyakorolhatják. Kérik tehát hogy 
e rendeletek érvényét helyreállító tezkerét bocsásson ki a 
diván, mi ezennel meg is történik, erősen meghagyatván, 
hogy ennek megérkeztével rögtön megvizsgáljátok : ha va-
lóban fel vannak mentve szolgálataik jutalmául a karakul-
luk s más rendkívüli terhek alól; nyertek-e az ország 
összeiróktól pecsétes temesszüköt; nem vágott-e más va-
laki húst ezelőtt rajtuk kivül a városban; szolgálataik 
pontos teljesítése mellett, a kezeik közt levő temesszükök 
értelmével ellenkezően — háborgatták-e őket a birák egy 
vagy más követeléssel s az elébbi szokás ellenére, engedte-
tett e meg más valakinek a búsvágás ? — Ha ekkor a vizs-
gálat eredménye előadásukat igazolni fogja: valameddig 
szolgálataikat pontosan végzik, a kezeik közt levő tezkere^ 
temesszükök s ezekbe foglalt szabadalmuk ellenére rájok 
rendkívüli terheket rovatni se a birák se más valaki által ne 
engedjetek. Zabos János és Mészáros Alber nevű rajákat 
pedig, kik ezelőtt szintén mészárosok voltak s tarsaikkal 
együtt, letiltatásuk óta is minden szolgálatban résztvettek, 
ezentúl minden méltatlanság ellen megvédjétek s háborgatni 
semmi szin alatt se engedjétek. így értsétek meg. 

Kelt 1039 Sábán 27 = 1630 April 11-én. Ali 
( névjegye). 

Külső czim: A szegedi özáudöákLiéguek ö kadinak. 
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XLI1. 

Kadik s hákimok példánya stb. stb. Musztafa, szegedi 
kadi! 

Jelen császári magas néyjegyem alatt tudatom veled, 
hogy küldött leveledből a szegediek foiyamodása — melyben 
a császári hóditás óta fenálló az idők folytán megromlado-
zott városi templomuk szükséges kijavítására engedélyt kér-
nek, — megértettem. Egyúttal rendelem hogy mihelyt ezen 
magas parancsom hozzád érkezik, az ügyet igazságosan 
megvizsgáld, s meglásd hogy ugy van e dolog a mint beje-
lentetett, s valóban a hóditás óta áll-e fen a templom, — 
nem volt azóta újítva s szükséges-e kijavítása? — Ha mind-
ezeket igy találod, ugy a kért engedély ezennel megadatik. 
Azonban gondod legyen rá, hogy a kijavítás a meglevő ter-
jedelemben, nagyobbitás nélkül történjék. Igy értsd s e ma-
gas jegynek hitelt adj. 

Kelt a zimonyi táborban 1041 Dzülkide 10—20 = 
1632 Május 29— Junius 7. 

Kivül: Szultán Memhet (Murád helyett) császári levele, hogy a 
szentegyház körül minden épületekkel sz az üdőhöz képest 
megúj í tani . 

XLIIL 

A II. szám alatti tezkerével egyező tartalmú folyamodvány^ 
melyet Muharrem szegedi kadi irt a 35-ből maradt 15 mészáro? 
nevében . 

(Év nélkül). 

XLIV. 

IV. MURÁD. 
A X L I szám alatt ival azonos szövegű fermáu. Intézve van 

ugyancsak a szegedi szandsákot árpalikul biró Muhammed (basához) 
s a szegedi kádihoz — ez utóbbinak folyainodványszerü fölterjeszté-
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sere. A Zabos J á n o s s Mészáros Albertre vonatkozó pont helyett ez 
a szokott intésekkel s utasí tásokkal végződik. 

Kelt Budán 1043 Dziilhidse 1 — 10 = 1634. Május 20—Junii . 7-

XLV. 

Jelen sorok tartalma ez: arra nézve, hogy a szegedi 
templomokat nagyobbitás vagy kisebbítés nélkül a mint van, 
ki lehessen javitani, ezen tezkerét, temessziik helyett adtuk. 

Kelt 1044 Rebbjülevvel 1—10 == 1634 Augustus 25— 
September 3. 

Muhammed basa (névjegye). 

XLY1. 

Kadik, hákimok példánya stb. stb. szegedi kadi! 
Hasonlók s egy korúak büszkesége, szegedi adószedő 

emin! 
Jelen tezkere hozzátok érkezvén, ekként értsétek, hogy 

a kázátokban eső Szeged városi mészárosok megbízott em-
berük által a miatt folyamodtak az egri divánra, bogy van-
nak köztük néhányan a jobb módúak közül, kik midőn va-
lami szolgálat ( tekl i f) vettetik rájok, — bár az által ha né-
hányan pénzzel többet fizetnek — mi nem volna terhökre, — 
szegény társaikon segítenének, nem csak hogy egy pénzzel 
sem adnak többet, hanem még feleséges fiaiktól sem fi-
zetnek semmit is. Eként előterjesztett panaszukra az egri dí-
ván által imezen tezkere íratott s küldetett el, melynek oda 
érkeztével rendeltetik: hogy a szegedi mészárosok közül 
mind az, a kinek házas fia van, midőn valami teklif rovatik 
rajok, — szegényebb társaik kímélése tekintetéből — házas 
fiaiktól egy-egy mészárosra eső részt fizettenek. Ezen kivül 
semmit se követeljetek. így értsétek meg. 

Kelt Egerben Rebbjülevvel hava mai napján = 1635 
Augustus 15— Sept. 13. 

Kälsö cüm : A szzegedi kadinak s adószedő eminnek. 
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XL VII. 

Ezen tezkere igy hangzik: Az alsó városiak az iránt 
folyamodtak, hogy szabad legyen templomukban 4 - 5 szál 
deszkát megujitani, — mi kértökre meg is engedtetett. 

Kelt 1045 Sábán 1—10 = 1636 Januar 10—20. 
Sábán 

szegedi kajmekám. 
Kívül.: Az vajda czédulája az kit az szentegyház épületire 

adott. 

XLVIII. 

A szegedi szegények folyamodványa igy hangzik : 
Szerencsés és szegényeken könyörülő urunk, — egész-

sége tartós legyen! 
Midőn nem régiben a háborúból visszatérve, Szegedre 

méltóztatott szállni, a szegedi szegény mészárosok 1000 oka 
húst szolgáltattak ki nagyságod s az iszlámi hadak számára. 
Mi mészárosokul mindössze 12-en vagyunk, — a hús ára 
30 tallérra megy: ebből mi 10 tallért elvállalunk, 30-at pe-
dig a szegedi lakosság tartoznék fizetni, mit azonban tenni 
nem akar. Kérjük ennélfogva nagyságodat, méltóztassék 
ezen 30 tallérnyi öszvegnek a szegény mészárosok részére a 
városi lakosság általi kifizetését megparancsolni. Mire nézve 
egyébiránt a parancs nagyságodtól, — szerencsés s igazság-
szerető urunktól függ. 

Szolgái 
a szegény szegedi mészárosok. 

Feläl: Szegedi emin, Muhammed szubas i ! 
A folyamodók által kiszolgáltatott húst valóban átvet tem s 

hadaim közt osztattam el. Mindenriil értesülve vagyok. Azért jelen 
Parancs (bujuruldu) vételével a kérdéses 30 tal lér t haladéktalanul ki-
kifizesd, — azt pedig jól megjegyezd, hogy ha jövőben ilyesmi ad ja 
magát elő, tc leszesz érte felelős s büntetés vár reád. Ezeu mészáro-
soknak u j a b b panaszra okot ne szolgáltass : — 30 tal lérjukat a város 
által megfizettesd. Mondom! 

1046 Dzilkide 22-én = 1637 April 17-én. 
Musztafa 

(basa pecsétje.) 
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XLIX. 

Ezen sorok tartalma a következő: folyó 1046-ik évi 
bérletünkben eső Szeged városa lakosai közt Tehenes Mik-
lós mint padisáhi rendeletnél fogva bejegyzett mészáros ta-
láltatik, ki miután 20 évig Becskerekenos Zmborban lakott 
most arra kér tőlünk engedélyt, hogy régi lakhelyére visz-
szajöhessen s mesterségét folytathassa. A keze közt levő 
császári parancs nyomán valósággal ugy találtuk, hogymint 
mészáros van bejegyezve s ennél fogva megengedtük, hogy 
mesterségét mint annakelőtte, folytathassa s valamig a 
padisáh szolgálatát a szerződések (alul) értelmében hiven 
teljesiti, senkitől semmiféle szolgálattételre se kényszerí-
tessék. Erről szükség esetén megkívántatható bizonyság 
okáért adtuk neki ezen temesszüköt. 

Kelt 1046. Dzlilhidse 5 — 1637. April 30-án. 
Mumi ben Huszejn 

szegedi szpáhi. 

L. 

ÍV. MURÁD. 
A XL1V. szám alat t ival azonos szövegű fermán, de hiányzik 

belőle a vágó pénzről (üím nkcse) száló hely. in tézve van Ibrahim ba-
sahoz, ki ekkor a szegedi sy.andsákoí á rpa l iku l birta, azelőtt pe-
dig temesvári beglerbég volt, — s a szegedi kádihoz. 

Kelt Budán 1047. Sévál 10—20 = 1638. Febr . 2 6 - Mart. 8. 

LI. 

A szegedi templom papjai közül Mihály barát három 
útitársával ílokra szándékozik s nehogy az uton s városok-
ban előtalált mosziimek feltartóztassák , — tőlünk útlevelet 
kért. Mi tehát ezen Mihály barátnak, ki valóban szegedi pap-
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s három útitársának ezen pecsétes temesszüköt adtuk, — 
hogy szükség esetén előmutathassák. 

Kelt 1048. Rebbjülevvel 22-én = 1638. August 3-án. 
Khalil szegedi 

szubasa. 

LH. 

IV. MURÁD. 
Az L szám alattival, — melyre benne hivatkozás törte'nik — 

szóról szóra megegyez. 
Kelt Bndán 1048 Kebbjtílakhir 1—10 = 1638 August 12 - 22. 

LIII. 

Ezen irat tárgya ez: a szegedi templom papjai közül 
a guardian s még más két pap saját Ugyesbajos dolgukban 
utaznak. Hogyaz útközben eső városokban s falvakban velük 
találkozó gházik őket fel ne tartóztassák, — pecsétes te 
messzliköt kértek. Ez tehát a végre adatott nekik, hogy a 
velük találkozó agák őket utjokban ne gátolják s akadá 
lyozni ne engedjék. 

Kait 1048 Dzülkide 21 = 1639. Martius 26 án. 
Müszli 

a szegedi gönülliek 
szerbölükje. 

Kívül: Császár levele, hogy ut jokban senki ne háborgassa * 
bará toka t . 

LIV. 

Ezen tezkere tartalma ez : a szegedi kázához tartozó 
alsó városi egyház papjai lakásának fedele pusztuló félben 
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lévén, megnádazhatására engedélyt kértek. Hogy ezt 
megengedtük, arra nézve szükség eseténi bizonyság okáért 
adtuk nekik ezen tezkerét. 

1049 = 1639. Sábán 
vajda. 

LV. 

1. IBRAHIM. 
Az L- szám alatti fermánnal teljesen egyező. A 35 mészárosból 

nem 15 hanem (talán hibásan) 16-nak megmaradásáról van szó s 15-
nek neve ily sorral előszámlálva : Siha János, P i tár is György, Mora 
B a l á z s , Tehenes Miklós , Görcsi Ge l l é r t , Babarczi István, Kara 
György, Borsós Pé ter , Tehenes László, Sós Miklós , Kánkóczi Fe-
rencz, Sárkány István, Jó ' György, Lásán András, Sós György. — 
Hivatkozás van benne a szintén azonos L1I. szám alat t i fermánra. 

Kelt Budán 1049 Dzülkide 1—20 = 1640. Márt. 4 - 1 4 . 

LVI 

M á s o l a t . 

Kadik s hákimok büszkeségei, budai, bosznai, temes-
vári, egri és kanizsai — s ezen ejáletekben székelő kadik ! 

Jelen császári magas névjegy hozzátok érkeztével tud-
játok meg, hogy ezen fermánt előmutató bosznai szerzetesek 
— mint folyamodványuk mutatja, — már dicső elődöm, a bol-
dogult szultán Mukammed khán idejében — kinek sirja illatoz-
zék — császári ahdnámét kaptak a végre, hogy midőn jól 
őrzött tartományaimban járnak kelnek, maguk, vagyonuk s 
jószágaik meg ne támadtassanak s utjokat egyik helytől a 
másikig békén s megháboritás nélkül folytathassák. Mosta-
nában azonban az eddigi gyakorlat s az ily ahdnámék el-
lenére a falusi zabtik, vajdák, ezek emberei, sőt mások is, 
ha velük útközben találkoznak, szokott ruházatukról megis-
merve rájuk kiáltanak; „barátok vagytok, borra valót ad-
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játok"! Ha ettől félve, öltözetüket fölcserélik s mindamellett 
rájuk ismernek: —ruhájuktól megfosztják s birság (dserime) 
gyanánt minden pénzüket elszedik. Az eminek meg a ré-
veken fejenként 12 oszporát vesznek rajtuk. Miután pedig 
még ezek folytán azt is tudatják, hogy mindezen, a kezeik 
közt levő ahdnáméval s a ser' törvéuynyel össze nem egyez-
tethető háborgatásaik megszüntetésére már az 1049-diki évi 
Redseb hó 1 — 10 = 1639. October 29 — Novembr. 6 kö-
zött, magas rendelet bocsátatott ki, — melyet magokkal is 
hozának — alázatosan könyörögnek, hogy ez most megujitva 
isimét érvényes erejűvé tétessék. Ennélfogva megparancso-
lom, hogy jelen rendeletem oda érkeztével a dolog mibenlé-
téről tudomást szerezzetek s a fenirt évben részükre kibo-
csátott magas rendeletein tartalmához képest intézkedvén, 
ellenére semmit meg ne engedjetek. Ig}̂  tudjátok, jelen csá-
szári parancsomat pedig átolvasván az illetőknek visszaad-
játok s a magas jegynek hitelt adjatok. 

Kelt 1049. üzülkide 10—20 = 1640. Mart. 3—13. 
Az eredetivel megegyez. 

Ramazán ben Musztafa 
lippai kadi. 

Kivül: Császári szultán Meuihet levele, hogy mindenüt t be-ki-
vel j á rhas sunk , senkiiül hán t á sunk ne legyen, 

A II. szám alat t ival egyező tezkere a 15 szegedi mészáros 
ügyében Ibrah imtó l a szegedi liva Valijától a medsl iszhez. 

(Ev nélkül.) 

LVI1I. 

Jelen sorok tartalma itt következik: A szegedi alsó 
város lakosai az iránt folyamodtak hozzánk, hogy miután 
nagy templomuk fedele s a templom melletti cellák (kelie) 
pusztuló félben vannak : ezek megfedésére s kijavítására 
engedélyt adjunk. Ezt ezonnel meg is adjuk, oly feltétel 
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alatt azonban, ha a templomot nagyobbra nem építik, hanem 
a cellákkal együtt a régi aiakhoz s terjedelemhez képest 
javítják ki. Ebben tehát őket senki se gátolja. 

Kelt 1050. Muharrem 20—30 = 1640. Május 12—22. 
Hadni Ibrahim (basa) 

szegedi vali. 

LIX. 
Az LV. szám alat t ival teljesen egyező fermán. 
Kelt Belgrádon 1050. Szefer 20—29 = 1640, Juniua 1 2 - 2 0 

LX. 
Az LVII. szám ala t t ival azonos tezkere . 
Kelt 1051 Szefer Muharrem 15 = 1641 April 26-án. 

Aláírva : 
Musztafa basa 

szegedi vali. 

LXI. 

Ugyanaz Filep nevü guardiának s másoknak a ser törvény 
alapján kiadva. 

Kelt 1051 Muharrem 22—1641. Május 3-án. 
Bali szerbölük 
szegedi emin. 

LXIL 

Jelen tezkere tartalma ez: Pápai Pétör a szegedi egy-
ház papja saját dolgai intézése végett a felvidékre utazik. 
Hogy az állomásokon s útba eső helyeken vele találkozó 
gháziktól bántása ne legyen, — kértére ezen útlevelet 
adtuk neki. 

Kelt 1051. Rebbjülevvel 1-én = 1641. Junius 10 én. 
Bali 

az egri gönülliek szerbölükje 
szegedi emin. 
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LXIII. 

Az alsó városi egyház papjai közül guardián páter dol-
gai végett fölfelé szándékozván utazni, hozzánk fordult en-
gedélyért. Mi, — hogy a gházik útközben fel ne tartóztas -
sák — ezen útlevelet adtuk neki. 

Kelt 1052. Muharreni 20—30 = 1642. April. 20—30. 
Huszejn 

szegedi szpáhi. 

LXIV. 

Négy gyöngyösre utazó papnak adatott ezen engedély 
(idsáret), bogy útközben hántásuk ne legyen. 

1082. = 1642. Haszán szubasa 
szegedi emin. 

LXV. 

A parancs alább következik. 
Abdulkérim szegedi kadi. 

Ezen hiteles irat tartalma ez: a szegedi mészárosok 
tömegesen megjelenvén a törvényülés előtt, a városi bírák 
jelenlétében igy nyilatkoztak: „Miután Tehenes László, Jó 
György s Tehenes Miklós társaink elhaltak, óhajtanánk, 
hogy fiaik, névszerint Tehenes Balázs, Sárkány Tamás és 
Szűcs Ferencz, a kezeink közt levő császári rendelet s az 
ország összeiróitól s az egri beglerbégtől nyert temesszükök 
értelmében — mind a mesterségre, mind a császári szolgá-
latra nézve atyjaik helyébe lépjenek." — Erre a kezeik 
közt levő rendelet és iratok megvizsgáltatván, valóban ugy 
találtatott, hogy ezen fiak a ser' értelmében atyjaik helyének 
betöltésére hivatvák, s nevük a mészárosok névsorába a 
szidsillben följegyeztetett. E bejegyeztetésről egyszersmind 

TÖRÖK -M. K. EML, 1—2 2 1 
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kivonatot (szüret) is kértek a/, illetők, mi nekik jelen hiteles 
vaszika alakjában temesszük gyanánt ki is adatott, hogy 
vele szükség esetén előállhassanak. 

Kelt 1054. Sábán 1—10 = 1644. October 3—13. 
Jelenvoltak: Ali cselebi imám. Redseb eí'endi khatib. 

Mehmed cselebi harám, Rizván terdsümám. 
Siha János. Vas István. Szántó Fábián, Babarczi Ist-

ván. Kaszab Ferencz s egyebek. 

LXVI 

A LXI. szám alattival azonos tezkere ugyancsak az egri di-
vántól a szegedi kádihoz intézve. Emlités tétet ik benne a LXV. 
számban olvasható czéhbe állításról s véglil az mondatik, hogy a sze-
gcdi mészárosok régtől fogva karács-f izetők lévén, a harácsbasinak 
fejenként egy-egy tallért (ghurus) f izetnek. 

Kelt 1054. Dsemáziülakhir havában r= 1644. August. 5 — 
Septemb. 2. 

Mehmed basa 
névjegye. 

Oldalt • H a ezek (t. i. a mészárosok) város biráivá tétetnek, — 
szolgálatokkal (teklif) terheltetni ne engedd Őket. 

LXVII 

A LXV. szerint czéhbe áll Tehenes Balázs, Sárkány Tamás 
és Szűcs Ferencz nevében Musztafa szegedi kadi folyamodik, hogy a 
levélhordozásért, a fejadón iszpendsén s törvényes t izeden kivül ezek 
is minden más terhek alól felmentessenek. 

(Év nélkül). 

LXVIII. 

Folyamodás Babarczi István, Sárkány István, Mészá-
ros Gergely, Sztics Gellért, Szűcs György, Kánkóezi Ferencz, 
Losonczi András, Pitáris György. Boros Balázs, Tehenes 
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Balázs, Szíícs Ferencz, Telienes Ferencz, Sós Izsák, Szabó 
Balázs, Kara György, Sárkány Tamás, Borsos István, sze-
gedi mészárosok nevében. Szolgálataik a szabadalmakkal 
elősoroltatnak s említtetik, hogy a harácsbasinak fizetett 1 
tallérnyi fejadón (dsizije) kivUl sem iszpendsével sem más 
adóval nem tartoznak. A folyamodás főtárgya azonban azon 
orvoslandó sérelem, hogy a szegediek közülök város birát 
választanak. 

(Hely, év $ aláírás nélkül). 

LXIX. LXX. LXXI LXXII. LXXIII. 

Az alsó város papjai azért hogy a Tiszán átjárhassa-
nak, a révpénzt 1055 ( = 1645) martins első napjától az 
egész évre megfizették. Hogy ezen idő alatt senkitől fel nem 
tartóztatva szabadon átjárhassanak, ezen pecsétes tezkerét 
kapták. 

Kelt 1055 Muharrem 20—30 = 1655. Februar 26 — 
Martius 8. 

Oszmán szegedi 
iszkeledsi basi. 

Kívül: Révészek czédulá ja pro anno 1645 et pro anno 1646 
usque ad festum S. Gregorii. 

Ugyanaz ugyanazon aláii ássál 1056 = 1646 — 7-re. Szefer 1 
—10 = Martius 19—29. 

U. a. 1057 = 1647 8ra. Szefer 2 0 - 2 9 = Martius 28— April 5. 

U. a. 1096. = 1685-re. Dzülfikár iszkeledsi basi aláírásával. 
Kívül : Révészektől való czédula pro 1685. Anno, hogy szaba-

don já rhassunk a Tiszán usque ad festum S. Gregorii . 
U. a. 1097 = 1686. Dsemáziülakhir = April 25 — Maj. 23 

Mahmud aga szegedi emintöl. 
Kívül: Az réveken szabadossan hogy járhassunk ; 1686. 

21* 
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LXXIV. 

I . IBRAHIM. 

Nagylelkű emínek példánya stb. szegedi szandsákbég! 
Jelen császári magas névjegyem hozzátok érkezvén, 

tudjátok meg, hogy a Szeged városában épült egyház szerze-
tesei — kik ezen fermánt előmutatják, — a budai divánhoz 
folyamodtak az iránt, hogy miután régi egyházuk főszom-
szédságban épült celláik (hildserát) valamint az egyház né-
mely helyei is az idők folytán romladozni kezdenek: sza-
bad legyen ezeket — a nélkül hogy nagyobbra vagy maga-
sabbra épitenék — kijavitatniok. Ez ügyben magas paran-
csunkat kérvén, ezennel meghagyom, hogy mihelyt ez hoz-
zátok érkezik, az ügyet a lehető legjobban megvizsgáljátok, 
— utána járjatok, vájjon az emiitett egyház a hóditás előtt 
épült s igy régi egyház-e, használtatik e s a szerzetesek által 
lakott régi cellák kijavítása szükséges-e ? — Ha igy találjá-
tok, azon esetben— feltéve, hogy sem magasságra sem terü-
letre nézve semmit nagyobbra nem építenek, a kijavítást 
törvényes engedelem mellett eszközölhetik, s ebben őket 
gátoltatni senki által se engedjétek. Óva intlek attól is ben-
neteket, hogy semmi olyasba ne elegyedjetek, mi fennállóm-
mal ellenkeznék. Igy értsétek meg s e magas jegynek hitelt 
adjatok. 

Kelt Budán 1055 Szefer 10—20 = 1545. April 7—17. 
Jegyzet • E levélnek Musztafa szegedi kadi ál tal hitelesített 

másolata is meg van, melyen a következő egykorú följegyzés olvas-
ható : Császár levele, hogy az szentegyház körül szabad legyen min-
denütt építeni. Mikor Egret megvet ték akkor adták. 

LXXV. 

Ezen irat tárgya a következő: A szeged városi temp-
lom papja Pétör páter nevü guardian Gyöngyös, Kassa vidé-
keire utazik. Hogy szokott koldulásában a vele találkozó 
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gházik ne háborgassák, kértére ezen pecsétes tezkerét ad-
tuk neki. 

Kelt 1054. Rebbjülevvel 1 = 1645. April 27-én. 
Ibrahim szerbölük 

szegedi emin. 

LXXVI. 

A parancs alább következik. 
Musztafa a szegedi káza kadija. 

Jelen hiteles kiadvány tartalma cz: A szegcdi alsó 
városban lakó s ezen iratot előmutató Guardia és Paula nevü 
barát, továbbá Siha János, Vas István, Szántó Fábián, Lá-
tin Tomó s mások a törvényülés előtt megjelenvén, mind-
annyian azt állították, hogy a pokolbeli sátánok gyülhelyétil 
s kárliozatos ördögök fészkéül szolgáló fertelmes templomuk 
melletti barátlakok az idő folytán annyira megromladoztak, 
hogy kijavításuk több helyen szükségessé vált. Esedeznek 
ennélfogva, hogy a már kezeik közt levő fényes rendelethez 
képest a törvény (ser') részéről is engedtessék meg nekik 
ama szükséges javítások munkába vétele. Miután a törvény-
ülés által azon barátlakok megvizsgálására kiküldött Szejdi 
Ali efendi visszaérkezvén, meggyőződése szerint arról tőn 
jelentést, hogy a sürgetett javítás múlhatlanul szükséges, 
a fennevezetteknél levő magas rendelet értelmében hatá-
roztatott, hogy az emiitett templom melletti barátlakok meg-
hagyatván eddigi alakjokban, nagyobbitás vagy feljebb eme-
lés nélkül jelen törvényszerű engedély mellett kijavithatók. 
Miről is az illetők kértére ezen irat szerkeztetett s hogy 
szükség esetén előmutathassák, nekik át is adatott. 

Kelt 1055 rebbjülevvel 1—10 = 1645. April 27— 
Május 6. 

Jelenvoltak: Ali cselebi imám. Abdi cselebi khadimi 
ser1. Ibrahim basi. Abdi terdsiimán. Siha János, Vas István, 
Szántó Fábián, Gellért János és egyebek. 
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LXXVII. 

I. IBRAHIM. 
A LXVI . szám alattival azonos fermán, mely szerint a szegedi 

mészárosok nem csak a moszlim seregeket, hanem a futárokat is ka-
lauzolták. Hivatkozik a LXVI- ra . 

Kelt 1055. Dsemáziülakhir 1 — 10 = 1645. Julius 25. August 3. 

LXXYIII. 

Ezen sorok tartalma igy hangzik: A szeged városi 
templom barátjai közül Pál nevü barát két útitársával 
maguk gyógyíttatása végett Nagy Szombatba utazik. Ezen 
uti tezkerét a végre adtuk neki, hogy a végbeli gházik ezt 
látva fel ne tartóztassák. 

Kelt 1056. Szefer 1 — 10 = 1656. Martius 19—29. 
Musztafa 

szegedi kadi. 

LXXIX. 

Ugyanaz, Lutfi szegedi emin aláírásával. 1056. Szefer 18 = 
1646. April. 5-e'n. 

LXXX. 

Ezen irat igy szól: az alsó városi templom udvarán le-
vő kutat a barátok tetővel akarván ellátni, erre tőlünk en-
gedélyt kértek. Mi ezt jelen pecsétes temessziik által megad-
tuk, azért szándékukban Őket senki se akadályozza. 

Kelt 1053. Dsemáziülevvel 1—10 = 1656. Jun. 15 26. 
Lutfi 

szegedi emin. 
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LXXXI. 
Ugyanaz, Ramazán szegedi vajdától. 
A hoz.dtarljz-ó papírszeleten • Emengh levele, hogy a kútnak 

(mely a kis kertbe vagyon) a tetejét megcsinálhassuk. 1646 die 16 Jun-

LXXXII. 

Alólirottak istentől megáldott búcsújáró helyekhez ha-
sonló igazságos udvarhoz benyújtott őszinte alázatos folya-
modványa igy hangzik : a szegedi mészárosok padisah szol-
gálatában, kinek uralkodását isten-- őt kézen hordozván — 
az itélet napjáig tartsa meg, — a mirmiránokhoz s mirili-
vákhoz szóló és vallásos ügyekben (ümtu i dinyje) irt, levele-
ket régtől fogva télben nyárban négy különböző vidékre szál-
litván, pontos szolgálatuk jutalmául egyéb terhek (teklif) 
s a város bíráinak bárminemű sanyargatásai alól kezeik 
közt levő hatalmas, fényes rendeletek diváni tezkerék s az 
uj császári defter értelmében kiálitott temesszükökuél fogva 
fel vannak mentve. A városi birák azonban a lakossággal 
együtt nem tűrhetvén, hogy ezeknek maguk közül legyen bi-
rájuk, — mi szintén kiváltságaik közé tartozott, — egész 
mostanig tartó erőszakoskodásukkal kivitték, hogy ezek ma-
guknak birót nem tehettek. Ezt jelentve ügyöknek a szeren-
csés udvar előterjesztéseért esedeztek, mi ezennel megtörté-
nik. A fermán a magas udvar határozásától függ. 

Kelt 1057. Rebbjülevvel 17 = 1647. April 22. 
Abdelkader ben Musztafa 

* molla 
a szegcdi kázában. 

LXXXIII. 

I. IBRAHIM. 
A LXVI. szám alatt ival mindenben egyező fermán. Emlite's 

tétetik benne némi 1055 = 1645-ben kelt magas parancsról, melyben 
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a székállás a folyamodó mészárosokon kivül mindenkinek tiltva van ; 
mely parancsnak megerősítését ez alkalommal szintén kér ték s meg 
is nyerték a szegedi mészárosok. 

Kelt Budán 1057. Rebbjülakhi r 20—29 = 1617. Május 26— 
Junius 3. 

LXXXIY. 

Márton nevű szegedi lakos ellenséges területre megy, 
hol darab ideig maradni is szándékozik. Kértére ezen pe-
csétes útlevelet adtuk neki, nehogy útjában valaki feltar-
tóztassa. 

Kelt 1060. Sevvál 10—20 = 1650 October 6—16. 
Oszmán szubasa. 

Kivül; Az Martora (?), u r ak levele 1650. die 17. 7-bris. 

LXXXV. 

A szegedi egyház szerzetesei közül Bertalan fráter 
Losonczi Benedek nevű szegedi lakossal saját dolga elinté-
zése végett Nagy Szombat nevü ellenséges városba szándé-
kozván, nehogy útközben vagy a réveken feltartóztassák, 
töliink útlevelet kért. Mi tehát ezt adtuk neki, hogy szük-
ség esetében legyen mit előmutatnia. 

Kelt 1062 Szefer 2 1 = 1652. Februar 2-án. 
Hadsi Ahmed 
szegedi emin. 

LXXXVI. 

Ugyanaz Hadsi Abmed ad ta útlevél Ber ta lan s Lőrincz nevü 
barátoknak Galgóezra. 

Kelt 1662 Dsemáziülakhir 20—29 = 1652 Máj 30 Junius 7. 
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LXXXVIL 

Ulastrissiraus Comes Thomas Pálifi episcopus Csaná-
diensis. 1551. 

Kiednek adom tudtára, hogy császár urunk ö felsége a 
csanádi püspökséget énnekem, alázatos káplánjának conferál-
ni méltóztatott. Ha lehetne kieddel is örömest szöllanék 

> 

mert a kietek provinciálisa azt mondotta énnekem tennap-
elött Posonyban, hogy nem engedi többé, hogy kied az oda 
való vicariusságot viselje etc. Tyrnaviae 11 martii 1612. 

Jegyzet: A felső ada t 1551-ről s az alsó 1612-ről ke'tse'gtelenül 
hiba 1652 helyett . Ugyan is P r a y Specimen Hierarchiae I lungaricae 
II. k. 303 lapján 1651 re Kohonczy Is tvánt 1653 Pálffi Tamás t teszi-
Az 1652-ik évre senki sincs. Nincs ké tség benne, hogy ezen levél 
1652-ben kelt. 

Asz . ferenczrendiek szegedi házában őrzött cosmographiából? 
mely munkának szerzője Telek Jósef (1760). 

LXXXVIII. 

Jelen sorok értelme ez : szegedi lakos Losonczi Bene-
dek és Márton pap, Tót Gyurka nevü kocsissal ügyesbajos 
dolgukban Nagy Szombat nevü helyre utaznak. Hogy jár-
tukban keltükben az utakon s réveken velük találkozó mosz-
lim gháziktól hántásuk ne legyen, — kértökre — szükség 
cseténi előnmtathatás végett — ezen vs szikát adtuk nekik. 

Kelt 1064. Dsemáziülakhir 20—29—1654 maj. 8—17. 
Ahmed 

miriliva. 

LXXXIX. 

Törvénytevő szegedi kadi! Kortársaid közt kitűnő 
szegedi emin! 

Arról kívánlak benneteket értesiteni, hogy a padisah 
szolgálatában régóta fáradozó szegedi mészáros czéh a kincs* 
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tár ügyeiben s másként teljesített szolgálataiért, a su-egek 
kalauzolásáért stb. minden teher ( tekli f) alól fel van mentve. 
Ilyszerü kiváltsága volt az is, hogy tagjai közül városi bí-
rót nem lehetett választani. Most azonban panaszolva jelen-
ti, hogy bár az elébbi évekről ezt tiltó bujuruldut mutatott fel 
védelmére, kiváltsága figyelembe sem vétetett. Ezúttal tehát 
ismét bujuruldu bocsáttatik ki, melynek odaérkeztével a 
szükség azt hozza magával, hogy miután a fenemiitett mé-
száros czéh a régtől fogva teljesített császári szolgálatok 
jutalmául más terhek alól, a birtokában levő temessziikök 
értelmében fel van mentve, ezentúl se háborgattassák, s raj-
ta se biróválasztás által, se másképen sérelem ne essék-
Szóval ezen bujuruldu értelmében kell eljárni. 

Kelt 1064 Dzülhidse 2 = 1654 October 14-én. 
Musztafa (egri basa) 

fpecsét je). 

xc. 
Törvénytudó Mevlana! 
Kadik s hakimok példánya, jelesség s szónoklat bá-

nyája, mevlana, szegedi kádi! — j. n. 
Jelen bujuruldut előmutató szegedi mészárosok ide jő-

vén, elmondák, hogy az ország összeírásakor városukban 
35-n valának, kik a mészárosság folytatása mellett a hódí-
tás és a kincstár ügyében Buda, Temesvár, Eger és Belgrád 
vidékeire küldött leveleket hordozták, a futárokat s moszlim 
seregeket kalauzolták s ezért a kincstár részére fejenként 
fizetni tartozott egy talléron kivül — a császári uj defter ér-
telmében készült s kezeik közt levő temesszüköknél fogva —• 
minden egyéb terhektől (teklif) mentek valának. Ezen szol-
gálat teljesítése közben részint természetes halállal, részint 
az átkozott hajdúk gonoszsága miatt annyira megfogytak, 
hogy ekkorig nem maradt belőlök több 10-nél. Ily módon 
kötelességökben hiven eljárván, számos fényes rendeletet, 
diváni tezkerét s kincstári temesszüköt nyertek, melyek az 
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országos összeírás és császári uj defter értelmében hangza-
nak, s mivel ismét saját magoknak van birájuk, tiltják a vá-
rosi bíráknak a dolgaikba való bárminémü beavatkozást. 
Ez úttal innen is bujuruldu adatott nekik, melynek odaér-
keztével megluigyatik, hogy a császári uj defter, az ország 
összeiróktól kapott temesszíik s más helyekről nyert fényes 
rendeletek és temessziikök értelmében történjék mindenne-
mű intézkedés. Nevezetesen, ha az illetők kötelességökben 
ezentúl is biven eljárnak s deftevszabta fejadójukat (daizijz) 
megfizetik, tőlük semmi se követeltessék egyéb; rajtok ki-
vül más mészáros ne lehessen ; saját birájok levén, a város 
ügyeikbe, dolgaikba ne avatkozzék ; szóval méltatlansággal 
s követeléssel őket senki se nyomorgassa. Ki ezt akarná 
cselekedni, meggátold, s ki a szóra nem hajtana, Írásban 
feljelentsd s el ne nézd, hogy valaki ser", ó kánun, az ország 
összeírok temesszükje, fényes rendeletek s kincstári temesz-
sziikök ellen vétsen. 

Kelt 1070 Szefer 2-án = 1659 October 19-én. 
Felül: Huszejn (egri basa) pecsét je . 
Kivül magijai ul: Egri pasa levele A. D. 1659. 

XCI. 

Alólirottnak a szerencsés udvar elé terjesztett folya 
modványa igy hangzik: a szegedi mészárosok megjelenvén 
a törvényülés (medsliszi ser') előtt elmondák, hogy a miért 
ők Buda, Eger, Temesvár és Belgrád vidékeire levelet, hor-
danak, a futárokat s moszlim seregeket kalauzolják, míg az 
uj hóditás alkalmával engedélyt nyertek mintegy 30-an a 
mészáros mesterség folytatására, mit az ország összeiróktól 
nyert pecsétes temesszükökkel is igazolnak, ldőmultával 
azonban részint természetes halállal, részint az átkozott haj-
dúk gonoszsága miatt megfogyván, mindössze 9 en marad-
tak, minélfogva nem felelhetvén meg kötelesséküknek, ese-
dezvén : hogy az elhalt mészárosok fiai közül Móra András, 
Móra Ferencz s Kaszab Péternek közibök állhatása iránt a 
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temesszükök s fényes rendeletek alapján folyamodvány ter-
jesztessék fel a szerenesés udvarhoz. Ez megtörtént, a fer-
mán az igazságos udvartól függ. 

Kelt 1072 Sevvál 25 = 1662 Junius 13-án. 
x A szolgák legerőtlenebbike 

Iszmail 
szegedi kadi. 

XCII. 

A CXI. szám alat t ihoz hasonló szövegű folyamodvány, mely-
ben 35-böl maradt 8 mészáros nevében a czéh kiváltságait magában 
foglaló temessziikök a rendeletek megúj í tása kéret ik a szegény 

(év nclkiil.) Omer 
szegedi kadi által. 

XCIII. 

A parancs alább következik. 
Mebmed 

szegedi kadi. 
Jelen irat tartalma ez : a szegedi kázabeli szegedi alsó 

városban lakó mészárosok s egyszersmind császári szolgák 
közül Babarezi István, Szíics György és Sárkány István az 
ugyanott lakó Sebestyén György dolgában a törvényülés 
előtt megjelenvén ekként szóltak: mi 35-en mesterségünk 
folytatása mellett Buda, Eger, Temesvár és Belgrád vidé-
keire régóta hordozzuk a kincstár ügyében irt leveleket, a 
futárokat, seregeket pedig kalauzoljuk ; mely szolgálataink 
jutalmául más terhek (teklif) viselése alól fel vagyunk ment-
ve s ebbeli kiváltságunk az ország összeirók által készült 
defterbe is be van iktatva. Minthogy azonban számunk a 
halálozás által annyira megfogyott, hogy kötelességünk tel-
jesítésére szinte elégtelenek vagyunk, az iránt esedezünk, 
méltóztassék megengedni s elrendelni, hogy helybeli lakos 
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Sebestyén György — mint a ki mind mesterségünkben jár-
tas, mind egyéb kötelességeink teljesítésére alkalmas, és 
erre hajlandó is — közénk állhasson. 

Miután a nevezett Sebestyén György a mondottak iránt 
megkérdeztetett s magát mindazokra késznek nyilvánította, 
ezennel törvényesen mészárossá tétetik s mindazon kedvez-
mények, melyekben a többi mészáros részesül, rá is kiter-
tesztetnek. A tény pedig írásba foglaltatván, az illetők ké-
relmére ezen vaszika alakjában kiadatik. 

Kelt 1072 Ramazán 10—20 = 1GG2 April 30 — Máj. 9. 
Jelen voltak: Mehmed aga, emir. Heszejn basi, mühte-

szib. Mehmed cselebi efendi a jegyző (kjátib). Ahmed lovas 
odabasi. Musztafa s egyebek. 

XCIV. 

Tői vény tevő szegedi kádi! Müsztakhfizek példánya, 
Szeged várának dizdárja, seregbeli agák, zaimok, tímárok, 
eminek, cseribasik s más tisztviselők ! E bujuruldu hozzátok 
jutván így értsétek meg: az ezt előmutató 35 szegedi mé-
száros, azonkívül hogy mesterségét folytatja, Buda, Temes-
vár, Eger és Belgrád vidékeire kincstári ügyekben levelet 
hord, futárokat, seregeket kalauzol, s ezért az országos def-
ter és a kiadott pecsétes temesszüknél fogva minden más 
terhek alól ki van véve. Arról, hogy csak saját birájuktól 
függjenek — mint mondják — számos fényes rendelet s te-
messzük van kezük között, melyek értelmében tőlünk is bu-
juruldut kérvén, ezt ezennel kiadjuk s megparancsoljuk, 
hogy mig eddigi kötelességükben eljárnak, őket más terhek 
s szolgálatokra szorítani ne engedjétek. Dolgaikba saját bi-
rájukon kivül más biró ne avatkozzék; szóval minden a ke-
zük közt levő temesszükök s bnjurulduboz képest menjen 
véghez. A többire nézve a próféta tiszteletében állhatatosok 
legyetek. 

Kelt 1073 Muharrem 16 = 1662 Augustus 31-én. 
Felül : Dsi ' i ráb Kásziin egri (később Inul ni) basa pecséte. 
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CXV. 

Ezen tezkerét előmutató szegedi származású Magyar 
Ferenczet egy, a palkonyai raják által régóta fogva tartott 
lóért küldöttlik, s nehogy az úton-útfélen vele találkozó ghá-
zik feltartóztassák —• ezt adtuk neki. 

Kelt 1075 RebbjUlevvel 1—10 — i664 September 22 
Octob. 1. 

Szálih bolükbasi 
szegedi emin. 

XCVI. 

Ezen irat keltének oka ez : Szántó Fábián, Császár 
János s más Szegeden lakó alattvalók a kázabeli törvény-
székre (mahfil) jővén templomuk romladozott helyeinek ki-
javítására engedélyt kértek. A szokott kijavítást megenged-
tük, s hogy abban ne gátoltassanak — ezen irást adtuk 
nekik. 

Kelt 1075 Ramazán 1 = 1665 Martius 18-án. 
Ibrahim 

naib. 

CXVII. 

Jelen sorokban a Szeged városi szegények híradása s 
kérelme folytán — romladozott templomuk kijavítására en-
gedélyt adtunk. Azért ebben senki se akadályozza. 

Kelt 1076-dik év 8-dik napján 1665 Julius 21-én. 
Mehmed 

szegedi kajmekám. 
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CXVIII. 

Pecretum Coniitis Ferdinandi Pálffi anno 1673. 
Nos comes Ferdinandus Páiffi etc. Eppus Csanadien-

sis caes. regiae Majestatis consiliarius. Cum gravis neces-
sitas postulet ac bonus in Ecclesia ordo exigat in Dioecesi 
nostra Csanádiniensi constituere vicarium Generalem in Spi-
ritualibus, cui aeque ac Episcopis est reddere rationem de 
animabus sibi concreditis, hisce proinde testamur nos ele-
gisse A. K. Patrem Gvardianum Monasterii Szegediensis 
ordinis S. Francisci strictioris observantiae, ac constituisse 
iuxta antiquam etlaudabilem consvetudinem praedecessorum 
nostrorum. Necnon mandamus, útin Dioecesi nostra refraeta-
rios, et nolentes parere eidem in spiritualibus, et ultra sine 
facilitate ingerentes, canonice suspendat et eliminet similes, 
nisi velint Dioecesano Yicario legitime electo obsecundare. 
Suhae 6-a Aug. 1673. 

(A sz. fereuezrendiek szegedi házában őrzött eosinograjjhiából.) 

XCIX. 

Jelen tezkere igy hangzik : azon rét, mely egyik felől a 
Varga telekkel, másfelől Szatymaz komokával, megint más-
felöl Telek (?) szállással határos és az országút választja, a 
kincstárhoz (odri) tartozik s a tőle járó tapu ezt illeti. Ezen 
rétet a szegediek, nevezetesen a felső városon lakó Baka 
Albert s az alsó városi gárdián kérték tapu fizetés mellett: 
s miután a kincstárt, padisáhi kánun értelmében illető taput 
le is fizették, ezen pecsétes taputezkerét kapták tőlünk. Ezen 
rétet tehát ez idő szerint ők birván, birtokában valaki által 
meg ne háboríttassanak. Jelen tapunáme is a végre adatott 
nekik, hogy szükség esetén előmutathassák. 

Kelt 1086 Dzülkide havában = 1676 Januar 17 — 
Februar 15 ig. Mehmed 

szegedi emin. 
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C. 

Decretum Illustrissimi Domini Hyacinthi, Episcopi 
Csanadiniensis, anni 1676. 

Seraphici Ordinis zelum, quo in partibus infidelium, et 
quidem desolati episcopatus smei erga pios catbolicos fertur, 
satis depraedicare noD sufficio, ac pro exantlatis in vinca 
Domini fructuosis laboribus aeterna praemia ac Divinam Be-
nedictionem etiam boc seculo operariis suis impertiendam a 
Ciementissimo omnium Patrefamilias ex corde precor. Fa-
cultatem vero petitam pro exaudiendis confessionibus, et a 
casibus etiam reservatis absolvendi adm. Reverendo Patri 
Gvardiano, velut superiori conventus Szegediensis impertior, 
quem et Vicarium Generalem in spiritualibus constituo. Cuius 
conscientiam onerare volo, ut juxta exigentiam proximo ri-
gor oso examine, quos in Domino aptos iudicaverit, tum in 
dicto conventu Patres, tarn etiam in tota nostra Dioecesi csa-
nadiniensi sacerdotes saeculares approbet, vel deponat; sta-
tum etiam totius Episcopatus incipiendo a Themesvar sacrae 
supellectilis indigentiam, Parocborum et plebis numerum 
etc. etc. genuinam ad me transmittendam quantocius infor-
mationem omnibus votis exopto. Tyrnaviae die 19 Septem-
bris 1676. 

(A Telek Józsefféle cosmographia másolatából.) 

CI. 

Ezen irat tartalma ez: Szeged városa papjai Kecske-
métre menvén, útközben velők találkozó testvéreink őket fel 
ne tartóztassák. Ezért adtuk nekik ezen pecsétes tezkerét. 

Kelt 1089 Rebbjülevvel 2 0 - 3 0 = 1678 April 12—22. 
Huszejn csorbadsi 

szegedi emin. 
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CII. 

Decretum Illustrissimi Coniitis Joannis Kéri, 
a. 1678. 

Nos comes Joannes Kéri de Ipolykér, Episcopus Csa 
nadiniensis etc. Cum gravis necessitas postulet, ac bouus in 
Ecclesia ordo exigat in Dioecesi nostra Csanadiniensi insti-
tuere Generalem Vicarium in Spiritualibus, cujus aeque ae 
Episcopi est reddere rationem de omnibus sibi concreditis. 
Ideo per praesentes testamur nos elegisse Admodum Rndum 
Patrern Gvardianum Monasterii Szegediensis ex ordine Sanct-
Francisci Strictioris Observantiae juxta antiquam et lauda_ 
bilem consvetudinem praedecessorum nostrorum, mandantes, 
ut in Dioecesi refractarios et nolentes parere eidem in rebus 
spiritualibus, et ultra sine facultate ingerentes in Dioecesi 
Csanadiensi suspendat et eliminet similes, nisi velint Dioe-
cesano vicario legitime electo obsecundare. Tyrnaviae, 3 
Junii 1678. 

(A Telek Józsefféle Oosmographiából.) 

CHI. 

Törvénytudó jeles szegedi kadi! Értésedre adatik, 
bogy a szegedi raják folyamodást nyujtának be, melyben 
arra kérnek engedélyt, hogy egyházuk bejáratát a paplak 
(papazlik) falával összekötő mintegy 30 öl hosszú s 5 öl szé-
les, mint szintén a paplak kapuja feletti körülbelül 15 öl 
hosszú s 5 öl széles deszka ereszt kijavíthassák, s ezenkívül 
hogy a kapuval szemközt levő kerített hely korlátját meg-
újíthassák. Ebbeli kérelmekre jelen bujuruldu íratott s kül-
detett el, megadatván benne a kért engedély arra, hogy a 
javítást s újítást az ezelőtti kiterjedésben s elébbi módon 
eszközölhessék. Azért Őket ennek végrehajtásában senki se 
akadályozza, sőt a kiket iilet, magukat ezen bujurulduhoz 
alkalmazzák. 

Kelt 1090 Dsemáziülakhir 3 — 1679 Julius 12-én. 
TÖRÖK M. K. EML. 1—2. 22 
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Felül : Muhammed basa nagy pecséte. 
Kívül: Hogy az kerü lő t inegzsindölyözzék a páterek, pasa le-

vele. Dohár Mihály ideje'ben. Anno 1679 d. 21 Ju ly . 

CIV. 

Törvénytudó jeles efendi, szegedi kadi! A szegedi ra-
ják az iránt tettek jelentést az egri divánnál, hogy midőn az 
eminek vagy fejadószedök a hadsereg zsoldjára s ellátására 
szükséges császári jövedelmet (ma'li padisahi) oda alá be" 
szedvén Szegedre hozzák, őrizet végett nem a várban arra 
rendelt toronyba szállítják mint még néhány évvel ezelőtt; 
hanem a zárdában (kinisza — egyház) helyezik el a szegény 
raják nagy bajára. Kérték egyszersmind, hogy általunk ki-
bocsátandó bujurulduban rendelnénk meg, hogy a császári 
kincstár mint ezelőtt, ugy ezután is a várban a végre kimu-
tatott toronyban, ne pedig a zárdában őriztessék. Mi tehát 
kérelmöket meghallgatva ezennel parancsoljuk, hogy ez 
ismét igy legyen s a szegény ráják mindennemű háborga-
tástól meg legyenek kiméivé. Azért ezen bujuruldu szerint 
kell cselekedni. 

Kelt 1090 Dsemáziülakhir 3 = 1679 Julius 12-én. 
Felül .-Muhammed basa nagy pecséte. 
Kivül: Hogy az c las t romban ne száljon a kincs és más utas . 

Dohár Mihály idejében. Anno 1679 d. 21 Ju ly . Ad instantiam P. F e r -
dinandi Egeghy . 

(E levél eredetie az akadémia birtokában levő lienigniféle t. leve-
lek köz t található.) 

cv. 
Jelen sorok előmutató Miklós nevü szegedi pap, sze-

gedi lakos Szabó Tamástól Galgócz városába menvén — ve-
lök találkozó testvéreink fel ne tartóztassák. 

Kelt 1090. Redseb eleje = 1679. Augustus 8. 
Hadsi Ibrahim 
szegedi emin. 
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CVT. 

Ezen tezkere igy hangzik : Miután a szegedi határban 
Terhes Lőrincz, Kaszap Péter, Sózó Mihály és Vas Bálint 
szállásai (e szó áll az eredetiben is) köz/ eső Sárkány Ist-
ván féle szállás —a hitetlenek szokása szerint — a tulajdonos 
lelke iidveért — a rajta levő kúttal egyiitt a templomnak 
ajándékoztatott, ezen templom barátjai részére a kincstár 
(miri) által ezen pecsétes tapunáme adatott ki, hogy a bir-
toklásba őket senki se háborgassa. 

Kelt 1092 — 1681 ben. 
Mehmed szerbölük 

szegedi emin. 

CVII. 

Az alább következőkben foglalt adásvevés az illető 
felek szabad akaratából történt. 

Előttem: Fazlüllah Szeged városbeli szegény molla. 
Jelen törvényes irat (kitábi serije) tartalma ez: Szege-

den tartozkodó csanádi lakos Mikó, Andró fija az alsó vá-
rosban lakó János nevü pappal — ezen irat előmutatójával—• 
a törvényülés előtt megjelenvén, maga jó szántából eképen 
nyilatkozott: a szegedi szőlőhegyen egyfelől a vevő pap, — 
másfelöl Borbély Mihók, megint más részről Sózó Dani sző-
lejével határos s az országútra diilő 5 kapa szőlőmet János 
papnak folyó pénzben 6000 oszporáért eladtam. János pap 
a vételben megnyugodván s a szőlőt átvévén az emiitett ösz-
szeget nekem hijány nélkül lefizette: én viszont a szőlőt 
birtokába adván, szabad tetszése szerinti rerdelkezése alá 
bocsátottam. Miután Mikó ezen nyilatkozatát János pap is 
megerösitette, a tény kértökre irásba foglaltatván — ke-
zökbe adatott. 

Kelt 1097. Rebbjülakkir 17 = 1686. Martius 13-án. 
Jelen voltak : Musztafa aga gyalog kapitány (jaja kapu-

dán). Muhammed bölükbasi. Ibrahim cselebi gyalog. Hadsi 
Iszmail s egyebek. 

23* 
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Kivül törökül: János pap levele. 
Kivül magyarul : Kadia höcset je a . . . . k is Ana szöllöjérül. 

1686. 

CVIIL 

Nagyságos kegyelmes uram ! Jó kivánatom után aláza-
tos folyamodványom ennyiből áll. Kormányzó (vali) urunk 
Ibrahim basa ö nagysága falun levén, méltóztassék megen-
gedni, hogy hozzá mehessek. Egyébiránt "a parancs legyen 
tetszése szerint. 

Kelt 1097. Rebbjülevvel 28 = 1686. Február 22-én. 
Szolgája 

a sziriai katonaság basija. 
Felül: Megengedtet ik, azonban valami törvényellenes tény 

elkövetése s ingyenes élelem szolgál tatás követe lése által háborga-
tás ne tör ténjék. 

Kivül : Szerázter (szeriászker) Ahmed basa burjundia, hogy az 
clastromot senki ne háborgassa. 1686. 

CIX. 

Nagyságos szerencsés uram! Minthogy a Szegeden 
keresztül utazóknak a kolostorba szállásolása által a papo-
kon sérelem esik, fényes fermánjáért esedezünk, mely a pa-
pok ilynemű sérelmeinek véget vessen. A fermán egyébiránt 
nagyságodtól függ. 

Szolgái a 
szegedi szegények 

Kivül: Szerászter levele hogy ne háborgassanak 1686. 

cx. 
IV. MUHAMMED. 

Kadik és hákimok példánya stb. Mevlana szegedi 
kadi! Jelen császári magas névjegyem hozzád jutván, tudd 
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meg, hogy a Szeged városában levő egyház szerzetesei csá-
szári táboromban megjelenvén elpanaszolák, hogy jóllehet 
semmibe sem avatkoznak, senkinek nem vétenek, a ser' tör-
vény utján is rájok semmi nem világosodott, még is most a 
szegedi szandsák míiteszellimei „vizsgálat" ürügye alatt, 
ser' ellenére — minden igaz ok nélkül folytonosan hábor-
gatják őket. Arról is szóltak, hogy e tárgyban még ezelőtt 
kiadott törvényes hüdset is van kezük közt s egyszersmind 
kérték, hogy ezen zaklatásokat megszüntető magas paran-
csot is bocsássunk ki. Kértökre tehát ezennel meghagyatik, 
hogy valameddig ragaszkodást tanusitanak, minden ily zak-
latástól megkíméltessenek, máskülönben pedig rendelem, 
hogy mihelyt császári udvaromból származó parancsom meg-
érkezik, az intézkedés ehezképest történjék. Azért is az 
ügyet azonnal szoros igazság szerint megvizsgáld, hogy 
aként áll-e mint följelentetett, mert igazságos napjaimban 
bárkinek is sanyargattatásában meg nem nyugszom. A fen-
emiitett müteszellimeknek meg keményen szívökre kösd, 
hogy ezeket — valameddig csak hiteles tanuk által törvé-
nyesen nem bizonyosul rájok valamely dolog, ser' ellenére 
többé oly módon háborgatni ne merjék. Te pedig ezt tenni 
ne engedd, nehogy ily ser' hüdset s császári rendeletem el-
lenére véghez vitt cselekedet miatt ujabb rendelet kiadására 
legyen szükség. így értsd meg s e magas névjegynek hi-
telt adj. 

Kelt 1097. Dsemáziülakhir 10—20—1686. Maj. 4 - 1 4 . 
A pesti táborban. 

CXI. 

Decretura Ilustrisimi Domini Stephani Telekesi anni 
1692. 

Megértettem, hogy kied szegedi gvardianságra emel-
tetett, kihez képest nem csak kiednek concredálom a vica-
riusságot, de kérem is szeretettel, visellye gondgyát a sze-
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gény juhoknak, szinte annyi authoritást engedek kiednek, a 
mennyi magamnak vagyon, tam quoad casus reservatos, 
quam quoad alias functiones ecclesiasticas .. . Datum P. Gvar-
diano Szegediensi Georgio Seva die 30 Junii 1692. 

CX1I. 

Decretum Eiusdem anno 1694. 
Ego Staphanus Telekesi, Electus Episcopus Csaná-

diensis etc. Adm. Undo in Chiristo Patri Bernardino Somo-
di, Ordinis S. Francisci strictioris observantiae pro tempore 
Gvardiano Szegediensi. Eundem A. R. Patrem per totam Dioe-
cesim Csanádiensein in spiritualibus Vicarium et Causarum 
Auditorem Generalem constituo ; cui ut universi in spirituali-
bus subditi [obtemperare teneantur, volo et declaro. Jaurini 
15 Mart. 1694. 

(Telek Josef Cosmographiájából.J 

CXIII. 

F e t v á k. 

1. Oh uram állj mellém s ne engedd hogy eltántorod-
jam az igazság útjáról! 

Mi a felelet a hanife féle szabályok szerint e kérdésre: 
Négy alattvaló azzal vádol más hármat, hogy a templomot 
feltörték s ezért őket törvény (ser') elé idézik. Most hogy a 
vizsgálat foly, mind a négy vádló a zabtik feliigyelése alatt 
vau, mert különben magukra hagyatva megverekednének a 
három vádlottal. El lehet-e fogadni ezek tanúskodását a 
törvény előtt ? — ez a megfejtendő kérdés. 

N e m l e h e t . 
A tiszta, világos igazsággal egyezően irta a szegény 

Szálih. 
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CXIV. 

2. Oh uram állj mellém s ne engedd, hogy eltántorod-
jam az igazság útjáról! 

Mi a felelet a hanife-féle szabályok szerint e kérdésre: 
— „Te engem megkárosítottál"! igy szól Zejd Amruhoz, 
kire — minthogy a tettes elszaladt,—gyanúja van s törvény 
elé ís idézteté. „Az uton ráismertem lábadnyomára" mondja 
Zejd Amrunak. Más bizonyíték nem levén, — lehet-e venni 
a bündijjat (dserime) ? — ez a megfejtendő kérdés. 

N e m l e h e t . 
A tiszta világos igazsággal egyezően irta a szegény 

Szálih. 
Felca külső szögleté/i ez áll törökül: Szeged. 

cxv. 
Kerkaik! 
Köztetek lakó Móricz György nevü alattvalónk Örzsé-

bet nevü gazdasszonya vizért ment, lába megcsúszván a Ti-
szába esett s bele halt, E miatt e levelet (milrászek) a ser 
értelmében oly meghagyással küldjük hozzátok, hogy a holt 
test megkeresésére az illető helyen mindannyian megjelen-
jetek s a vizből kivonván eltemessétek. Ezen mürászelét pe-
dig mint temesszüköt megőrizzétek — s magatokat ehhez 
tartsátok. 

(Ev nélkül). 
Ahmed 

szegedi kadi. 



MÁSODIK RÉSZ 

A V Á R O S I L E V É L T Á R B Ó L . 

CXVI. 

Maximilianus secundus etc. Fidelibus nostris etc. Cum 
justi pro injustis et innoxii pro reorum excessibus non de-
beant quoquo modo impediri, ideo fidelitati vestrae et ve-
strum singulis harum serie íirmissime committimus et man-
damus, ut dum et quando, ac quotiescunque fideles nostri 
prudentes et. circumspecti cives ac inbibitatores civitatis no-
strae Zegediensis, aut alter eorum, vei homines seu familiä-
res ipsorum praesentium videlicet ostensores, pro victuum 
suorum necessaria acquisitione diversas partes Kegni nostri 
Hungáriáé et partium ei subjectarum perlustrantes, cum re-
bus et mereibus suis quibusvis ad verstras terras, tenutas, 
dominia, honores, possessiones et officiolatus, aut vestri in 
medium pervenerint, extunc eosdem, vel aliquem eorum, ho 
minesque et familiares ipsorum praefatos, ad quorumvis 
instantiam in personis judicare, vel vestro astare judicatui 
compellere, resque et quaelibet bona eorundem mercimonia-
lia arestare, seu prohiberi facere, nusquam et nequaquam 
praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali, signanter vero pro 
debitis, delictis et excessibus aliorum. Siqui autem quicquam 
actionis vel questionis contra praefatos cives et inhabitato-
res dictae civitatis nostrae Zegediensis, vel aliquem ex illis 
habent vel habuerint, id coram fidele nostro Magnifico Chri-
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stophoro Wnghnad liberó Barone in Sonnegh, comite comi-
tatus Warasdiensis ac praefecto et capitaneo Arcis nostrae 
Agriensis moderno et futuris, suis módis, Jure mediante pro-
sequantur: ex parte quorum iidem omnibus contra ipsos que-
rulantibus meri Juris et Justitiae ac debitae satisfactionis 
complementum administrare tenebuntur, prout dictaverit 
ordo juris. Praeterea quia iidem universi cives et inbabita-
tores dictae civitatis nostrae Zegediensis antiqua Hbertatis 
eorum praerogativa per Divos olim Reges Hungáriáé, nostros 
scilicet praedecessores felicis memoriae, eisdem concessa, et 
per nostram Majestatem clementer confirmata, requirente, a, 
solutione cujusvis tributi, thelonii et vectigalis per uuiversum 
Regnum nostrum Hungáriáé praedictum penitus et per omnia 
exempt! etsupportati esse perbibentur: Ideo vobis et vestrum 
singulis harum Serie firmiter committimus et mandamus, 
quatenus rebus sic, ut praefertur, stantibus, a pracnominatis 
universis civibus et inbabitatoribus dictae civitatis nostrae 
Zegediensis aut quibuspiam ex ipsis nec non hominibus et 
familiaribus eorundem rebusque et mercibus quibuslibet, 
nullibi locorum in terris vel in aquis aliquod tributum vel 
tbelonium petere et exigere, petique et exigi facere praesu-
matis. — Ubi autem quispiam ex vobis secus in praemissis 
facere attentaverit, extunc committimus serie praesentium fi-
delibus nostris Comitibus, Vicecomitibus et Judicibus nobilium 
Comitatuum illorum in quibus forsitan hujusmodi mandata 
nostra non observarentur, ut ipsi rescita prius praemissorum 
mera veritate, vos et quemlibet vestrum ad praemissa faci-
enda et observanda non sine vestris damnis et gravaminibus 
in talibus fieri solitis et consvetis arctius cogant et compel-
lant, Auctoritate nostra praesentibus ipsis in hac parte attri-
buta, Jureque et justitia mediante. Secus igitur non facturi: 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in civitate 
nostra Vienna Austriae, Octava die menais Decembris. Anno 
Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quarto. 

Maximilianus mp. 
Joannes Listhius 

Episcopus Jauriensis. 
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CXVII. 

Ezen irat tartalma a következő : 
Hogy padisáhi beratnál fogva birt hegyünkön egy hajó 

fa s egy hajó vessző vágathassák, ezennel megengedjük. 
1(0)13 = 1604. Jusszuf 

cseribasa. 

CXVIII. 
1631 November 25-én. 

II. Ferd inánd király megerősíti és á t í r j a CXVI. szám ala t t i 
védlevelet, t ovábbá más I. Mátyás által átírt s Zsigmond által kiadott 
szabadalmakat . 

CXIX. 
Ferdinandus secundus etc. Fidelibus nostris etc. Expo-

sition est Majestati nostrae in personis fidelium nostrorum 
Providorum Judicis et Juratorum coeterorumque universo-
rum Civium et Inhabitatorum Civitatis nostrae Szegediensis. 
Quod quamvis ipsi antiqua libertatis eorum praerogativa, 
eisdem a Divis quondam Regibus Hungáriáé nostris scilicet 
praedecessoribus felicis reminiscentiae concessa, et per Ma-
jestatem quoque nostram noviter gratiose confirmata, ita 
requirente, omnibus illis privilegiis et immunitatibus, quibus 
Buda et Alba Regalis gaudet, uterentur et íruerentur, sicut 
et ab omni solutione tributi seu telonii tam de personis, quam 
rebus etiam et mercibus ipsorum quibuslibet, sive in terris, 
sive in aquis perpetuo exempti et supportati esse dignosce-
rentur, sed nec pro debitis et excessibus aliorum arestari 
possent, inque hujusmodi libertatis praerogativa continuo 
usu hucusque semper perstitissent, perstiterentque etiam de 
praesenti: essent tamen nonnulli aliquando, qui non curatis 
huiusmodi ipsorum libertatibus, eosdem, resque, et merces 
ipsorum in locis Teloniorum suorum indebite vexarent, et 
impeterent, atque ad Telonei solutionem cogerent et compel-
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lerent, ac insuper iidem non nunquam pro debitis quoque et 
excessibus aliorum arestarentur, maximo damno et praeiu-
dicio ipsorum manifesto. Supplicatum itaque exstiterit Maje-
stati nostrae pro parte et in personis eorundem exponentium 
debita cum instantia, dignaremur eosdem in huiusmodi anti-
quis libertatibus et praerogativis suis gratiose facere obser-
vari. Cum autem Nos, pro suscepti Regiminis nostri officio 
universos et singulos fideles subditos nostros in antiquis et 
longo usu continuatis ipsorum privilegiis conservare et ma-
nutenere semper intendamus : hinc supplicatione praefato-
rum exponentium, tamquam justa aequitatique consona, cle-
menter exaudita et admissa, Fidelitati vestrae et vestrum 
singulis, harum serie firmissime committimus et mandamus, 
quatenus a modo in posterum pracfatos universos cives 
nostros et inbabitatores Szegedienses, vel eorum aliquem 
resque et merces eorundem qualescunque, aut homines et fa-
miliäres ipsorum, ad alicujus telonei solutionem tam in aquis, 
quam in terris arctare et compellere, aut ipsos propterea in 
personis rebusque et bonis suis qualitercunque contra anti-
quas i Horum libertates, praerogativas, et exemptiones mo-
Iestare, turbare et damnificare, vel per homines et officiales 
vestros turbari et damnificari permittere, aut pro debitis et 
excessibus aliorum detinere, vel arestare nusqnam et neqna-
quam praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali, sed 
eosdem tam in praemissis suis libertatibus, quam etiam 
aliis immunitatibus, quibus Buda et Alba Regalis gau-
det, tam vos ipsi firmiter et inviolabiliter observare, quam 
per vestros observari facere modis omnibus debeatis et 
teneamini. — Secus non facturi. — Praesecutibus perlectis 
exliibenti restitutis. Datum in Civitate nostra Vienna Au-
striae, die vigesima sexta Mensis Novembris Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo Trigesimo primo. Regnorum nostro-
rum Romani decimo tertio Hungaricae et reliquorum decimo 
quarto j Bohemiae vero Anno decimo quinto. 

Ferdinandus mp. Stephanus Senniej 
Episcopus Jauriensis mp. 

Laurentius Ferenczffy mp. 
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cxx. 
1642. Dec. 20-án. 

Eszterházy Miklós nádor Dorozsma és Szent Mihály 
telek kun pusztákat egy hozzáküldött követség folytán 
Szeged városához applicálja ezen kivül Csengeőlét penigh, 
s Szent Lászlóit, Móricz Gattiát, Szánkót, Maysát és Benét 
melliet Eőcsénk Eszterházi Pál uram mi nevünkel az Kecs-
keméti városnak árendált volt, extra hoc, Privilégiumok 
szerént szabad Pascuatiójok bogi vagion rayta, úgy attuk és 
engettük, az megnevezett szegedi városnak, bogi mi nékünk 
in Recognitionem Domioii Palatinalis esztendőnként egy pár 
persiai a vagi Skárlát oszlopos szőnieget adván, árendál-
hassák valakinek akarják, s magok is élhessék s az kik pas-
cuálni akarnának azokon az pusztákon, nem mi tőlltink a 
vagi Ispánionktól, hanem az meghnevezett szegedi várostól 
kövessék fel. 

Jegyzet: Ezen szabad levelet Gróf Pálffi Pál nádor 1649 Sz. 
Iván hava 23-án á t í r ja s megerősíti . 

Mindket tő megjelent Hornyik 3 Kecskemét Története I. K. 
253—55 11. 

CXXI. 

1648. feria prima proxa. post festum 
Notivitatis Beatae Maria Virginis. 

Heves Csongrád és külső Szolnok egyesült megyék-
nek Fülek várában tartott gyűlésében dominus Andreas Szi-
lasi e medio aliorum istius Cottus . . . . . . . nostrum exur-
gens in conspectum per modum solennis protestationis, in-
hibitionis et contradictionis universos et singulos signanter 
vero vicinos et comnietaneos possessionis Bankafalva, nec 
non praediorum Gyikinto, Borosma és Szent Mihály voca-
torum, omnino in comitatu Csongradiensi existentium et ha-
bitorum ab universali utensione territor. fatae possessionis 
et dictorum praediorum sub amissione pecorum et hominium 
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inibi reperiendorum incaptivatione prohibet. —Petendo nos 
debita cum instantia quatenus super praemissa ipsius pro-
testationis simul et prohibitionis lras uras Testimoniales ei-
dem futuram ad cautelam necessariam extradere digna-
remur. 

CXXII. 

Nos sacratissimae caesareae Regiaeqtie Majestatis Do-
ming Domini nostri clementissimi Camerae Hungarieae Con-
siliarii. Adjuk tudtára az kiknek illik mind úri és vitézlő 
rendeknek item barminczadosoknak és vámosoknak, hogy 
ez leveliink mutató Mező-Szegediek az ő fölsége szabadossi 
bizonyos dolgok végett ide az pozsoni nemes kamarára jüt-
tenek volt fel és elvégezvén dolgokat, most ismég házokboz 
visszatérnek és igaz járatbeli emberek lévén, kérjiik és a 
kiket illik intjük is, hogy mindenött békével és minden adó 
fizetés nélkül minden passusokon által bocsássák, akarván 
mi is az kiknek illik minden barátsággal és szolgálattal 
lenni. Kiknek nagyobb bizonyságára adtunk ez levelünket-
Praesentibus perlectis exhibeuti restitutis. Posonii Die 22 
Junii anno millesimo sexcentessi quinquagesimo tertio. 

Pecséten: Franciscus Réviczky. 
Pecséten: Lukas Vatai. 
Pecséten : Stephanus Azalaí de sancta Cruce. 

Mathias Senk vie zky. 

CXXIII. 

Georgius Rákóczi Dei gratia Princeps Transilvaniae, 
partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. 

Circumspecti, nobis grati, Salutem cum favore. Vitézlő 
Váradi Toth János hivünk, egyik mezei Hadnagyunk aláza-
tos könyörgése által jelenti ez elöt mint egy négy esztendő-
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vei vett volt örökben, Csanád vármegyében egy Száz-egyház 
falutskát, Hajdú Uj faluban lakó Dili Balázs nevü nemes 
embertől, s apprehendálván usu roborálta is; mind az által 
ti nem tudjuk, micsoda gondolattal viseltetvén valami sim-
plex Csanádi Káptalanban költ Fassiönak Páriáját küldvén 
kezébe, kiben csak Portiorul van emlékezet, annak ereivel 
az egész falut akarjátok birni, emberit fel nem bocsáttiátok 
nem kevés kárával, s az nemesi szabadságnak is megbán 
todásával. így lévén azért a dolog tinektek igen serio pa~ 
rancsollyulí, vévén ez levelünk, megirt hivünk jószágán ne 
kapdossatok s az hatalmaskodásnak hagyjatok békét, ha-
nem ha mi közötök van benne, bírjátok azt, az másét ne há-
borgassátok mert meg nem engedjük nyilván hidgyétek. 
Secus non faeturi. Datum in civitate nostra Colosvár die 
25 a Februarii Anno Dni 1655. 

Rákóczy m. p. 
Kiilczim : Circumspectis Judici caeterisque Jura t i s Civibus op-

pidi Szegediensis. Nobis gratis. 
Jegyzet: 1453 feria secunda proxima an te festum beate Lucie 

virgiuis Csirke'di Mátyás és Gergely tes tvérek a csanádi káp ta lan 
előtt felvalják, bogy ezen Száz-egyházi rész b i r tokukat 100 ír tér t 
Szeged vá rosának eladták. 

CXXIV. 

Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo 
Septimo, Die trigesimo Januarii: Mező-Szegediek az tavali 
esztendöbeli haladójokat administrálták ekképen: 

Igen apró fogas halat az minemöt ezelőtt sohasem szol 
gáltattanak volt nro százat. 

Az ötven öreg pozsár helyett negyvenöt harcsafiát, az 
négy derék öreg hal helyett négy harcsát praesentáltanak 
és az mellett öt pár karmazsin csizmát. Melyről quietálom 
őket. — Actum Posonii Die et anno ut supra. 

Emericus Ordody 
Proventuum suae Mattis Ca-
merae Hungaricae Generalis 

Perceptor. 
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CXXV. 

Hoztanak az Mező Szegediek az ő fölsége nemes po-
zsoni kamarájára szokott adójok szerént száz fogás kösz 
halat (Közönséges halat) negyven pozsárt és öt pár csizmát, 
melyről quietáltatnak. Actum Posonii Die 17 Junii Ao. 1659. 

P. H. Partinger Mihály, 
(saját pecsétje). a nemes pozsoni kamara perceptora. 

CXXVI. 

Mi gróf Hadadi Wesselényi Ferencz Magyarországnak 
Palatínusa. Recognoscáljuk ez írásunk által, hogy az kun 
pusztáktól Mező Szegedi birák három esztendőre hozának 
kezünkhöz hat szőnyeget kiről, quietaljuk őket. 

Datum Posonii 5 mens. Junii Anno 1662. 
G. H. Wesselenyi P. h. 

CXXVII. 

Mi Gróf Hadadi Wesselenyi Ferencz Murány várának 
örökös ura Magyarország Palatínusa etc. Recognoscáljuk ez 
írásunk által, hogy az Mező-Szegedi birák három esztendőre 
való hat szőnyeget keziinkhez hozának. Kiről quietaljuk is 
őket. Datum in libera ac Regia Civitate Cassoviensi Die 25 
Novembris Anno 1665. 

G. H. Wesselenyi P. h. 

CXXVIII. 

IV. MUHAMMED. 
Kadik s hakimok példánya stb. Mevlana, szegedi kadil 
Jelen császári magas névjegy hozzád érkezvén, tudd 
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meg, hogy ezen fermánt előmutató szegedi ráják fényes 
udvaromhoz jővén jelenték, hogy jóllehet városukban talál-
tatik vendégfogadó épület, mégis némely keresztül utazók, s 
különösen a tisztviselők (ehlL urf) ha jőnek családostul, cse-
lédestül a lakosoknál szállanak; ezektől ételt, takarmányt s 
élelmi szereket ingyen követelvén erőszakoskodnak. — Ese-
dezének egyszersmind, hogy az efféle zsarolások megszünte-
tése végett fényes parancsot bocsássak ki , mely kérelmök 
folytán ezennel meghagyom, hogy mihelyt ez hozzád érke-
zik, az egész dolgot igaz Ítélettel vizsgáld meg, ha ugy van-e 
mint bejelentetett, mivel szerencsés napjaimban a szegények 
nyomorgattatását semmi szin alatt sem tűröm. Es ez esetben 
gondod legyen rá, hogy az ily utasok ne az egyes lakosok-
hoz, hanem a vendégfogadóba szálljanak, a szükséges élel-
mi szereket a rendes folyó áron szerezzék meg; ingyen 
semmit el ne vegyenek s méltatlanságot ne gyakoroljanak; 
te pedig mind ezek elkövetését meggátold, az ellenszegülő-
ket irásba téve följelentsd. A fényes ser' törvény s császári 
rendeletem ellen véteni senkinek se engedj, nehogy ez ügy-
ben ujabb rendeletet kelljen kibocsátanom, — így tudd meg 
s e fényes névjegynek hitelt adj. 

Kelt Drinápolyban 1082 Dzülbidse 2 0 - 3 0 = 1672. 
April 18—28. 

CXXIX. 

IV. MUHAMMED. 
Kadik s hakimok példánya stb. Mevlana szegedi kadi! 
Jelen császári magas névjegy hozzád érkezvén tudd 

meg, hogy Szeged nevű császári városnak ezen fermánt elő-
mutató rájái fényes udvaromhoz jővén elpanaszolták, hogy 
az eminek nem a takarás idején, hanem később mennek ki 
hozzájuk s a tizedet el nem fogadván nagyobb mennyiségű 
pénzt követelnek töltik. Ezt elpanaszolván oly rendeletem 
kibocsátását kérték, mely ezen visszaélésnek véget vessen; 
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mely kérelmet méltányosnak ítélvén ezennel meghagyom, 
hogy jelen fényes parancsom hozzád érkeztével azonnal 
megvizsgáld, vájjon ugy áll-e a dolog mint fel van jelentve ? 
S ha igen — minthogy szerencsés napjaimban a szegény 
ráják nyomorg cl t teltei Síit semmi módon el nem tűröm — az 
illető eminek lelkére kösd, bogy a takarás idején vagy ma-
gok vagy vekil-jeik kimenjenek s a tizedet annak idejében 
beszedjék. S ha a ráják ser", kanun és defter értelmében 
tartozott illetékeiket beszolgáltatták, se tized el nem foga-
dása s pénzül követelése által, se más módon rajtok méltat-
lanság ne essék. Te pedig ilyesmit megtörténni ne engedj, a 
megtörtént dolgot azonban följelentsd és ser", kanun s csá-
szári parancsom elleni vétségben mindenkit gátolván ez 
ügyben ujabb parancsom kibocsátását ne tedd szükségessé. 
Igy értsd meg s fényes jegyemnek hitelt adj. 

Kelt Konstantzinápolyban 1083 Muharrem 1—10 = 
1672 Apr. 29 — Máj. 8. 

cxxx. 
Nos praefectus et consiliarii sacr. caesareae regiae que 

Maitis Camerae hungaricae. Significamus tenore praesentium 
quibus expedit universis. Signanter vero Splibus, magnificis, 
et generosis nobilibus et egregiis dnis generalibus partium 
Regni Hungáriáé et privatarum finitimarum arcium capita-
neis, nec non supremis et eorum vicecomitibus, quorumeun-
que comitatuum ac aliis cujuscunque status et ordinis exi-
stentibus. Quod modo fata sua M.-tas caesarea et regia de-
mentem habens intuitum privilegiorum, Judicis Juratorum-
que Civium, ac totius communitatis olim liberae civitatis 
Mezeő Zeged, antea per ipsam tempore feliciter suseepti prae-
fati hujus Regni Hungáriáé Regiminis benigne confirmatorum, 
quam et variarum ac innumerabilium quasi miseriarum ab 
iisdem, sicuti referunt in memorato loco ob pervium militum 
Imperatoris Turcarum, in ascensu et descensu transitum to-
lerandarum, ilios in peculiarem suam protectionem reeeperit, 

TŰRÖK M. K. EMI. 1—2 2 3 
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et iuiposterum instar aliarum civitatum ab hoc sua camera 
dependere et contra quosvis turbatores et damnificatores de-
fendere, protegere et manntenere velit. Cujusquidem demen-
tis memoratae suae Mattis protectionis et benignae volunta-
tis nobis peculari mandato intimatae, nos secuti tenemur de-
missum respectum habere volentes, universos et singulos 
suprafatos, spectabiles Magnificos generosos, nobiles et egr. 
Do. generales scilicet partium antelati Regni Hungáriáé, 
item privatarum arcium finitimarum capitaneos, nec non co-
mitatuum quorumcunque supremos ac eorundem vicecomites 
et alios etiam cuiuscunque praeemintiae, dignitatis ac condi-
tionis intra ambitum illius extinentis nominatae praefatae 
suae Mattis hisce requirendos, nro autem rogandos duximus, 
ut supradictos Judicem, Juratos cives ac totam communita-
tem memoratae Regiae ac liberae civitatis Mezeő-Zeged a 
dementi suprafatae suae Mattis protectione dependere agno-
scant, illisque ubi opus fuerit, omni defensione, benevolentia 
et auxilio adsint. — Caeterum cum praememorati Judex et 
Jurati cives nec non tota communitatis Mezö-Zegediensis vi-
gore antedictorum privilegiorum ab omni solutione tributi-
sive telonei intra Regnum exempti fuisse et in ista praero 
gativa continuo usi medianter perstitisse dignoscantur: 
Ideo praemissos universos et singulos supradictos Spies, 
Mageos. gen. nob. et egr. Do. Generales scilicet partium an-
telatae Regni Hungáriáé, item privatarum arcium finitima-
rum capilaneos, nec non comitatuum quorumcunque supremos, 
eorundem vicecomites et alios etiam cuiuscunque praeemi-
nentiae, dignitatis ac conditionis intra ambitum illius exi-
stentes ac alios etiam quorum interest et praeeipue Telonia-
tores pontium vadorumque custodes, hisce nomine suae 
Mattis diligenter hortamur ut ista exemptione intellecta cre-
brius fatos Mezö-Zegedienses in territoriis et tenutis suis, 
cum rebus mereibus ac jumentis suis non modo citra ullam 
exaetionem libere ire et redire sed etiam quocunque migrare 
ac proficisci proposuerint permittere velint, atque debeant. 
Qua iu re gratam et omnimodam suae Mattis voluntatem 
exequentur. — Praesentibus perlectis exhibentibus restitutis. 
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Datum Posony 9 Április Anno Domini 1684. 
(Négy viaszba nyomott pecsét) : 

Ladislaus Pethe Fran. Loranth. F. Nagy Mihály, 
de Gerse. Joannes Kerekes. 

CXXXÍ. 

Én Fronek János Császári és koronás király urunk ő 
felsége nemes magyar pozsoni kamarának főperceptora re-
eognosealom ez levelem által, hogy az ő fölsége Mesző-Sze-
gedi szabados jobbágyi az jelen való esztendőre 1680 száz 
fogás halat, negyven pozsárt és öt pár csizmát praesentáltak. 
Melyről a föllytil megnevezett Mező-Szögedieket quietálom. 
Actum Posonii in officio Perceptoratus praefatae Camer. 
Hungáriáé Die 13 Julii Anno millesimo sexcentesimo octua-
gesimo. 

Fronek János mp. 
(Fronek pecsétje). 

CXXX1I. 

Köszönetünk után Mező-Szegedi birák és esküttek. 
Ennihány rendbeli erős parancsolatunkat úgy látjuk, 

csak söketségre bocsátjátok és az halbeli, ugy más egyéb 
szokott adótokat s ajándéktokat ugyan fel nem küldétek, 
holott eddig azoknak fölszolgáltatásában elég módotok lehe-
tett volna. Hagyuk azért tovább is és parancsoljuk erősen, 
hogy vévén ezen utolsú parancsolatunkat, minden halogatás 
s mentségek kévől azon halbeli (a kinek ideje most vagyon) 
más szokott adótokkal és ajándékokkal első alkalmatosság-
gal mentől hamarébb felszolgáltatni el ne mulassatok, ha 
reméntelen büntetésteket elkerölni akarjátok, több paran-
csolatunkat ez iránt ne is merészöljetök. —- Isten veletök 
Posonba 23 Martii 1685. 

2 3 * 
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Mi császár és koronás király urunk ő felsége magyar 
kamara praefectusa és tanácsi. 

Kivül : Mezö-Szegedi b í ráknak és esköt teknek adassék. 
(Nagy pecsét h lye). 

CXXXIII. 

Én Fronek János császár és koronás király urunk ne-
mes magyar kamara tanácsa és minden gyüvidelmének fő 
perceptora. Adom tudtára az kiknek illik, hogy az Mező 
Szegediek ő fölsége szabados jobbágyi szokott esztendőbeli 
adójukban száznegyven fogás balat és százhúsz szivatós 
pozsárt megnevezett nemes kamarára fölhoztanak. Mely ha-
lakról per praesentes őket quietalom. Kíilt Posonban 31 Octo-
bris Anno 1685. 

Fronek János m. p. 
P. II. Fronek. pecsétje. 

CXXXIV. 

Mi Galantai Eszterházi Pál Fraknó Várának örökös 
gróf ura Magyarország palatínusa kunok bírája, arany gyap-
jas vitéz, nemes Sopron, Pest, Pilis és Soldt vármegyék fő 
ispánya, császár és koronás király urunk ö fölsége titok ta-
nácsa, komonyikja és Magyarországon föhelytartója (titulus) 
Recognoscáljuk per praesentes, hogy az minemőkét skárlát 
szőnyeggel tartoznak esztendőnként nemes Szeged városa 
lakosi bizonyos kun határhoz tartozandó telekek usuatiójá-
túl mostanság Csöpörke Máté nevü követtyek által küldöttek 
két skárlát szőnyeget, u. m. egy esztendőre való censust. 
Kiről per praesentes quitáljuk ököt. Actum in arce nostra 
Keresztúr Die 5 Novembris Anno 1685. 

Eszterhás Pál m. p 
Pecsét: C. P. E. D. G. P. I. F. R. H. P. 
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Szerencsés uram! 
Alulirt szegény szegcdi szolgái, midőn az egri Vali 

Oszmán basa, seregeivel Szeged alá szállott, három napi 
ott mulatósa alatt, magát és seregét mindennel ellátták. Most 
alig hogy elvonult, a szegedi várbeli törökök azt állítják, 
hogy Oszmán basát ők tartották s e tartás fejében alulirtak-
tól 47,600 pénzt ([akcse) követelnek. Ezen jogtalan zsarolást 
nagyságod tudomására óhajtván juttatni végrehajtását meg-
gátló magas parancsolata kiadásáért esedeznek. 

Szolgái a szegény 
szegedi ráják. 

Fölül-. Törvény-tudó szegedi kadi a j á n o k s egyéb tisztviselők! 
Tudto tokra adatik, bogy ezen szegény a la t tva lóka t ekként sa-

nyargatni s tőlök csak egy pénzt elvenni tilalmas dolog. 
Kelt 1097. Redseb 22=1686. Junius 14-én. 

CXXXVI. 

Von der Röm: kais-' undt königl. May: Praefecturat 
Ambt zu Szegedin wirdt dem alldiesszigen Richter undt Be-
seliwornen hiemit zu einem Statt Hausz auf den ihnen gege-
benen Platz neben deren beiden Räzen Ádám et Sziván 
(welcher neunzechen Clafter lang undt zwölf ainhalb breit 
sich erstrecket) dieser gegenwärtiger Hausz brieff ertliaillet, 
dass sie obbesagte Richter und Beschwornen solchen erst 
benanten Platz ohne mäniglichen Irren oder Einreden nach 
wohlgefahlen nuzen genüssen und besizen mögen so Sie aber 
sambentlich solchen ofitged. Platz zu verkauften tauschen 
oder verhandtlen willens seyn werden, ist man Schuldig un-
sern ambt vorhero dieses anzu deuten, Woryber dann zu 
mehrerer Sicherheit ihnen dieser Haussbrief unter dem 
Ambts Sigil hinausgegeben wird. Actum Szegedin den letz-
ten Januarii in Jahr nach Christti Geburth ain tausent sechs-
hundert acht und neunzig. 

P. H. Iro Kais. Praefecturat ambt allda. 





IV. 

HALAS VÁROSA. 





I. 

Kádik s hákimok példánya, jelesség s szónoklat bá-
nyája, Mevlana, bajai kadi! jelessége növekedjék ! 

Ezen tezkere odaérkeztével igy tudd meg: a kázádban 
eső Halas nevü császári város birái ez idő szerint az egri 
divánhoz jővén, itt a következő jelentést tevék. — Ennek-
elötte kegyelem utján minden évben 30,000 pénz (akcse) 
volt adójuk, - - a btindijjak s birságnak (dserine ve dsínajet) 
felét, mint a szerződés tartja, az egri kincstárba (khazime) 
szolgáltatták, mig másik felét magoknál tartották. Igy tel-
jesítek adózásukat mindekkorig; most azonban Muhammed 
odabasi Besir odabasi s Nebái odabasi nevit eminjeik a bu-
dai divánhoz menvén ott olyforma jelentést tőnek, mely sze-
rint e megnevezett város tized adhatási engedélyért folya-
modott volna s a raják tói szedett bündijj- s birság- vétele 
kanun e lenes dolog lenne. — Ennek folytán az emiitett 
eminek közül Nebái odabasi, továbbá az ott lakó raják kö-
zül a föbiró Tegzös János, a polgárok közül pedig Szabó 
János, Garies Péter, Kovács Péter, Daku János, Laki Péter, 
Major Péter, Basó János, az egri divánhoz jővén, itt törvé-
nyesen kinyilatkoztaták, hogy készek terméseikből a tizedet 
iszpendsét, biindijjat, birságot s minden egyéb tartozásokat 
melyeket a szpáhik s zaimok rajái mostanság fizetnek — 
megadni. Igy nyilatkozván abban nyugodtak meg, hogy — 
mivel városuk oly félős s veszélyes helyen fekszik, hogy az 
emineknek vagy azok embereinek, vagy a szubasáknak oda 
gyakran járni isten kisértés lenne, — ezentul eminek vagy 
ezek emberei, vagy épen szubasák hozzájuk menni nem fog-
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nak s a kezük közt levő defteri másolat értelmében birt 
puszták dolgába sem avatkoznak. Midőn a tized szedés 
ideje elkövetkezik, a tizedet, iszpendsét, bündijjt, birságot 
mindennemű tartozásaikkal s adóikkal együtt a varos es-
küdt birái (e szavak állnak az eredetiben is) által fogják az 
emineknek átszámolni. — Hogy pedig ezek után kinek-ki-
nek legyen magát mihez tartani, a seregbeli agák, kedhu-
dák, zabtik, bölükbasik, odabasik köz megegyezésével az 
egri diván által imezen tezkere bocsáttatoit ki. Mihelyt ez 
oda érkezik, a szerződés értelmében azonnal igy kell intéz-
kedni- a mint a tizedszedés ideje elkövetkezik, az ó kanun 
szerinti tizedet, iszpendsét, bündijjt, birságot, tartozásaikat 
s szolgálataikat— azon módon, mint ezt egyéb császári zai-
mok s szpáhik rajái teljesitik, a nevezett város esküdt 
birái szolgáltassák az eminek kezébe, — kik e szerint min-
den adót a biráktól vévén át, se magok se embereik, se a 
szubasák ama városba ne menjenek s tizedszedés ürügye 
alatt a rajákat ne sanyargassák. A halasiak által birt pusz-
ták dolgába se avatkozzanak, — kik ezt akarnák tenni, azo-
kat meggátoljátok ; azokat pedig kik visszatarthatlanok 
lennének — meg nem elégedvén azzal, hogy állásuktól s éle-
lemkeresetüktől megfosztjátok, — vasra verve ide küldjétek. 
Itt kapnak oly büntetést, mely esztendők multával is példa-
ként fog szolgálni. így értsétek meg. 

1046. Muharrem 3-án = 1636. Junius 7-én. 
A jólőrzött Egerben. 

Kivül törökül : Mevlana, b a j a i kádinak szólt tezkere. 
Kivül magyarul: Summárul való levél Egerből az emengektöl 

II. 

Jelen sorok tárgya ez : 
A bajai kázába fekvő Halas nevü császári város a 

Dunától egy napi járóföldre esvén, a Dunán járó császári 
hajók s tombászok vonására soha sem köteleztettek. Ez év 
folytán azonban ily szolgálatra szoríttatván, Budára mentek 
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s Szerdár urunk ő nagyságának jelentik, hogy az ily csá-
szári hajók, tombászok és sajkák vonására nem ők, hanem 
a Dunán közeleső városok népe van kötelezve, mire nézve 
kezeik közt magas termán létezik. Ennek folytán jelen me-
nedéklevél (temessziik) szolgáltatott ki részükre, melynél 
fogva a hajó vonási szolgálat alól felmentetnek s egyszers-
mind meghagyatik, hogy e tekintetben mindenki ama fer-
mánhoz tartsa magát. 

1047. Dsemáziülevvel 10—20 = 1673. Sept. 30 — 
October. 9-ig. 

Hadsi Ibrahim (basa) 
szegedi veli. 

III. 

IV. MÜRÁD. 
Kadik s hákimok példánya, jelesség s szónoklat bá-

nyáya, Mevlana bajai kádi ! j. n.! 
Jelen magas császári névjegy oda érkeztével igy értsd 

meg: a szegedi szandsákhoz tartozó s kázádban esö Halas-
nak ezen fermánt előmutató rajái, megbizott emberök által 
folyamodványt kiiidvén, az iránt tőnek jelentést, hogy ők ez-
előtt, azért mivel ha az imént nevezett (szegedi) livában fek-
vő Szabadka, Jankóvácz és Baja nevtí váraknál tartozásra 
volt szükség, ezen munkára megjelentek, szükséges munká-
sokat adtak s más egyéb szolgálatokat halogatás nélkül tel-
jesítettek, fel voltak mentve a Dunától szintén 6 mér-
földnyi távolságra eső helységek azon köteleztetése alól, 
melynél fogva a Dunán alulról s felülről jövő-menő császári 
hajókat (szefine) tombászokat (hadi hajó) és sajkákat (e szó 
az eredetiben is) vontatni tertoznak. Most azonban 2—3 év 
óta az ily alulról s felülről érkező cs. hajók, tombászok, saj-
kák vontatására, a nélkül, hogy erről szóló rendelet létezne, 
tőlük szintén kívántatnak révészek vagy ezek helyett bizo-
nyos összeg pénz, mi rájok nézve felette terhes. Azt is mond-
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ják, hogy ezelőtt, ha szokás ellenére ily hajók vontatására 
töliik révészek kívántattak, ha csak erre különös rendelet 
(mir) nem adatott, egy 1047-dik évi Rebbjülakhir 10—20 
kelt rendeletemre hivatkoznak, mely tiltja, hogy az emiitett 
folyón alá- s feljáró császári hajók vonására tőlök révészek, 
vagy ezek helyett pénzváltság követeltessék. — Ezeket 
eként előterjesztvén, jelen parancsom kiadását kérték mely-
ben tehát meghagyom, hogy megérkeztével az iigyet rögtön 
megvizsgáld, s ha ezelőtt ez ügyben kiadott rendeletem van 
kezeik között, ahoz tartsd magad s meg ne engedd, hogy 
ama császári hajók tombászok és sajkák vonására tőlük 
parancs nélkül, révészek, vagy ezek helyett váltságdijj kö-
veteltessék. Kik ezt akarnák tenni, meggátold s senkinek 
jelen parancsom, a régi szokás és parancsolatok ellen ily 
követeléssel méltatlankodni ne engedj. Igy tudd s a magas 
névjegynek hitelt adj. 

1048 Dsemáziülakhir 1—10 = 1638. October 10—20. 
A jólőrzött Budán. 

IV. 

1649. jun. 24-én. 
A Grarán melletti Szent Benedekről nevezett convent hiteles 

evele arról, hogy Vadász i Pál füleki viczekapi tány a III. Ferdinánd 
által neki a jándékozot t Orgován, Félegyház, Páka , Jakabszál lása , Fe-
renczszállása, Kisszál lása, Kerekegyháza, Zomok, Matkó, Lajos, Ka-
ra, Mizse, Kocsér és Tör te i nevü Heves- Külső-Szolnok és Pest me-
gyében fekvő pusz tákra 1649. jun. 7-én Füleken beigtatot t . 

V. 

1657. sept. 4. 
Veseléoyi F e r e n c z nádori adomány levele Agárdy András, 

Tornay Mihály és Czéh Mihály s örököseik részére, melynél fogva 
Pokárdy , Telek, Reke tkye , Fehértó, Füzes, Balota, Eresztő, Kar apály, 
Solt megyéhen fekvő pusztákat , nekik adományozza. 
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VI. 

Szegedi szandsákbeli törvénygyakorló kádik ! jelessé-
gök növekedjék! 

Ezen iratot előmutató, kázáitokban lakó császári alatt 
valók a budai divánnál arról tőnek jelentést, bogy bár a 
császári falvak mindannyian szabadok, és semmi szükség 
sincs arra, bogy valaki ügyeikbe avatkozzék, mégis a mir-
miránok s mirilivák emberei, továbbá a szubasák s ebli ur-
fok szabadságaikban ser' és kanun ellenére háborgatják őket 
s méltatlankodnak rajtuk. Emiitvén azt, hogy magas paran-
csolat (emr) is van erre nézve kezük közt, esedezének,- hogy 
mi is adjunk nekiek ilyet, mely ezen ser' és kanun ellenes 
niéltatlankodásokat eltiltsa. Ez okból iratik s küldetik el 
ezen bujurildi, mely iránt, a ki csak látja, mély tisztelettel s 
figyelemmel viseltessék; ti pedig ezen felül utána lássatok, 
ha az ügy voltaképen ugy áll-e, mint feljelentetett; s ha 
igen, ugy a ser' és kezeik közt levő parancshoz képest in-
tézkedjetek, ezekkel s a kanunnal ellenkező tett elkövetését 
meg ne engedjétek, szóval mindenben e bujurildit tartsátok 
szem előtt. 

Kelt 1077 Dsemaziülevvel 4-én — 1666 November 2-án. 
Felül: Kászim — akkoron buclai basa pecséte. 
Kivül: Hogy halasiak ha jó t ne vonjanak . Az olaj Bég levele, 

és az budai vezértiil újíttatott . Az va jda az falukon ne kóboroljon. 

VII. 

IV. MUHAMMED. 
Kádik s hákimok példányai, jelesség s szónoklat bá-

nyái, szegedi s bajai kádik! jelességök növekedjék! Jelen 
császári magas névjegy oda érkeztével igy értsétek meg: a 
bajai kázában eső Halasnak e fermánt előmutató lakói csá-
szári táboromhoz folyamodván előterjesztők, hogy ők mint 
az egri őrség élelmezésére (udwklik) rendelt falvak egyiké 
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nek lakói földeiket mivelvén ezek hasznából a tizedet Casr) 
ser' és kanun szerint örömest kiadták a zabtiknak. Ezek 
azonban ezzel meg nem elégedvén, a helyett pénzbeli váltsá-
got követeltek, még pedig a rendes piaczi árnál jóval több-
re számitva. Mondák még, hogy mielőtt földeiket mivelték 
volna, azoktól évről évre 100 pénzt (akcse) űzettek a zabtik-
nak ; most midőn azokat mivelik s igy a törvényes tizeddel 
adóznak, ezek ama 100 pénzt is követelik. Ezenfelül a def-
terbe irt juh-adón (reszmi ghanem) kivül. melyet kanun és 
defter szerint mindenkor pontosan megadnak, magok részé-
re bárány tized név alatt egy egy bárányt kivannak, s ha azt 
meg nem vehetik, helyette 100 pént zsarolnak. Ezen ser'-, 
kanun- s defterellenes zsarolások meggátlására tehát pa-
rancs kiadatásáért esedezének, mi ezennel meg is történik; 
meghagyatván, hogy mihelyt ez oda érkezik, a magas porta 
uj (dsedid) defterének pecsétes hiteles másolatát előkérvén 
megvizsgáljátok, hogy az ó i^atik) és uj császári defterbe 
nem adó (makthu) van-e beirva a mivelés alatt levő puszták-
ra ? Ha csakugyan tized ('asr) volna azokra róva, azon eset-
ben ama zabtikat komolyan figyelmeztessétek, hogy ha egy-
szer a termésből, kanun és ser' értelmében járó tizedet ki-
vették , az erőszakoskodással felhagyjanak, törvényes köve-
teléseikben a piaczi árhoz alkalmazkodjanak, a tizeden felül 
ama 100 pénzt kérni semmi szin alatt ne merjék. Végre, ha 
a juhadó szintén benfoglaltatik a defterben s az illetők azt 
kanun s defterszeiüleg pontosan megadják; ezenkivül tőlük 
épen semmit se követeljenek, s ti ezt tenniök meg ne enged-
jétek. Az engedetleneket följegyezvén bejelentsétek, ser', 
defter, kanun és e parancscsal nem egyező tettet senkinek 
el ne tűrjetek, nehogy ez ügyben ujabb parancs kibocsátá-
sának okaivá legyetek. így értsétek s e magas névjegynek 
hitelt adjatok. 

Kelt 1080 Rebbjülevvel 1—10 = 1669 Julius 30 — 
Augustus 8. 
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VIII. 

Kádik s hákimok példánya, mevlana, bajai kadi! je-
lessége növekedjék! és a'jánok sjelesek példánya, a szegedi 
szandsák kajmakámja! hatalma növekedjék ! 

Ezen sorokat előmutató halasi lakosok megbízottjuk 
által a budai divánhoz folyamodványt küldtek a felöl, hogy 
— bár ök a Dunától távol laknak — a bajai eminek, kik-
nek ti ezt mondátok: „hajót vonni embert fogjatok," már 
két évben 80—80 tallért (kara gurus) zsaroltak tőlük. — E 
miatt arra nézve, hogy ezek törvény (ser') elé áliittassanak, 
a mit tőlük erőszakosan elvettek, annak visszaadására tör-
vény által kényszerittessenek, s hogy ezentulra minden efféle 
méltatlan zsarolásnak eleje vétessék; bujurildit kértek, mi 
megíratott a el is küldetett. Odaérkeztével az emineket a 
panaszosokkal szembesitsd, tudd meg, hogy ezek valósággal 
távol laknak e a Dunától s ez esetben a tőlük már két éven 
át kicsikart 80—80 tallért visszafizettesd s meg ne engedd, 
hogy rajtuk másszor hasonló törvénytelen méltatlankodás 
essék. 

Kelt 1081 Muharrem 11-én = 1670 Máj. 31-én. 
Felül: Mahmud — akkoron — budai basa pecséte. 

IX. 

Köszönetem és magam ajánlásának utánna Istentül 
minden lelki és testi jókat kívánok kegldnek. Csak a dolog 
felől kelleték kgdet megtalálnom, hallom én édes becsületes 
asszonyom, hogy kgd azon kételkednék, hogy Agárdi András 
uramnak, s mind pedig Hamarv István uraiméknak kgden 
kiviil fizettem volna, de jó asszonyom én bizony ő kgmekk 
kgden kiviil csak egy pénzt sem adtam, hanem azon leszek, 
minden tehetségemmel, hogy midőn a halasi uraimék a föld 
bérrel felmennek, a minek szerint tehetem felmegyek, egy 
szersmind megfizetek kgdnek csak hogy ne haragudjék, 



3 6 8 SZILÁDY ÁRON ÉS SZILÁGYI SÁ.NDOU. 

mert bizony szegénységgel vagyok, még a rajtam való ru-
hácska is nehezen akad meg rajtam, de mégis azon leszek, 
hogy fogadásomnak shitemnek megfelelek. Ezeknek utánna 
Isten tartsa és éltesse kgdet jó egészs égben. Datum Hala 
sini. Anno 1670 3~a die Juny. 

Kegyelmednek alázatos szogája 
Kis Dániel 

( H i t e l e s m á s o l a t b ó l . ) igyekszik szolgálni. 

X. 

Anno 1669 és 1670 esztendőkre tartozó adójokat az 
halasiak Madarasi Balázsiul megküldték, kirül őket per 
praesentes quietalom. Datum Bogdany. Anno 1670 Die 21 
Octobris. 

P, h. Jármi András ph 

XI. 

Anno 1670 Die 22 Octobris. 
Én Csery István vettem fel az halasi adóba 33 tallé-

rokat és 60 — hatvan pénzt, melyről quétálom ugyanazon 
Halason lakó Modraczy Balást. melynek nagyobb bizonysá-
gára adom kezem Írásával subscribált quetantiámat. Anno 
et die ut supra. 

Csery István P. H. 

XII. 

Anno 1672. Die 26 Febr. hozták fel a halasiak az 1671 
esztendőbeli adójokat, a mi részünk szerint egy forint hijja, 
Nyakas Péter és Jármi András részekre, úgy mint Cseriné 
részén kivül, úgy mint 66 tallérokat; az száz tallért, kit 
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közönségesen az atyafiak rájok vetettek restái. Ismét, az 
tavali időben egyik arany rosz lévén, visszaküldöttilk, mi-
vel ezüst pénz volt, azt is a többi restantiával tartoznak 
megadni, az jövendő virágvasárnapjára, melyrül ez szerént 
quietaltatnak. Datum in oppido Bodány Anno 1672 Die ut 
supra. 

Paulus Nyakas mp. P. H. 
Andreas Jármy P. H. 

XIII. 

Corpona 1672 Mart . 18. 
T o r n a y Imre felső I ská r ró l Veszprém vá rmegyében Fe jé r tó , 

Reketye , Balo ta , Eresz tő és Füzes pusz tákon levő részb i r tokoka t 
Kuti I s t v á n n a k és ne jének K a j á l i I lonának, örököseinek és hagyomá-
nyosainak ö tven esztendőre 300 ta l lé rér t e lzálogosi t ja . 

XIV. 

1673 Május 6-ikán. 
Leopo ld császár a Torna i Mihály m a g v a s z a k a d t á v a l ko roná ra 

szállott F ü z e s , Balota, R e k e t y e , Eresztő és Fe j é r t ó p u s z t á k a t H a m a r 
Is tvánnak és nejének B a t y á n i Ka ta l innak adományozza . 

XV. 

Istentül sok jókat és jó egészséget kivánunk kgnek. 
Jó akaró Cseb Mihályné asszonyunk, vettük a kgd levelét, 
melybül érttyük a kgd panaszát ellenünk, hogy kgdet mi 
esak semminek becsüljük: Jó asszonyunk (kgd megbocsás-
son,) Isten ne adgya, hogy mi kgdet abbul a dologbul sem-
missé akarnánk tenni, azon nem igyekezünk, se mi annak 
okai nem vagyunk, hogy Hamar István urunk kgdnek igaz-
ságosan meg nem fizetett esztendőnként, mi minden eszten-

TÖRÖK M. K. KML. 1—2. 24 
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döben egészben a száz tallérokat jó pénzül ő klmek kezében 
adtuk, jóllehet az esztendőbéli taxáját a kglmetek pusztái-
nak meg nem adtuk, de ha Isten egészségünket adgya, a 
takarodás után mi kgdet megkeressük, mind Hamar István 
urunkkal edgyütt szemben lévén megláttyuk, mi okon ad-
tunk volna ő kglmének mi a száz tallérokat. Továbbá a mely 
paplant Kovács János kgdnek igért volt ő kglme megvette 
nyolcz talléron embernek valót, azt is ő kglnél hagytuk, 
hogy kgldnek által szolgáltassa; a paplanért nyolcz tallér-
nál kevesebbet ne vegyen kgd rajta. Mindazáltal mi kgd 
azon egy kevés időkig legyen várakozásban, annakutánna 
mi is más módot keresünk a pénzfeladásban. Isten éltesse 
kgdet jó egészségben. Datum Halasini Anno 1674 13-a die 
Augusti. Kgdnek jó akarattal szolgálnak 

Kis Mibály, 
Kovács Mihály s többek. 

( H i t e l e s m á s o l a t r ó l . ) 

XVI. 

Anno 1674 die 22 Octobr. percipiáltunk halasi postátul 
Hamvas Andrástul ez esztendőre való adót. Nempe tall, 
másfél száz, melyről quietáljuk őket per praesentes. Datum 
Bogdany die et anno ut supra. 

Restal tall. 2. 1673 esztendőbeli. 
P. H. Nyakos Péter 

Bogdány Istvány 
Jármi András. 

XVII. 

Kádik s hákimok példánya, mevlana, bajai kádi! je-
lessége növekedjék! — és hasonlók s egykorúak büszkesé-
gei, bajai mukatá'szi eminek, a'jánok s más tisztviselők 1 — 
hatalmuk növekedjék. 
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Az emiitett kázában eső Halas nevü császári helység-
beliek, ezen iratnak előmutatói, a budai divánnál jelentést 
tettek a felöl, bogy tölök ezelőtt pandúr pénz (pandúr akcse) 
soha sem vétetett s most mégis a szokás ellenére mind pan-
dúr pénz mind egyéb ebez hasonló, s a szent törvénynyel 
(ser') össze nem egyeztethető szolgálatok (teklif) kívántat-
ván tőlök, szerfelett terhelve vannak. Egyszersmind ez alóli 
felmentetésök végett bujurildit kértek, mi megíratván s el-
küldetvén, szükség, hogy oda érkeztével az ügy azonnal meg. 
vizsgáltassék. A folyamodóknak ily módoni sanyargatása 
meg ne engedtessék; — a ser'hez ragaszkodva se a régi 
szokással ellenkező pandúr pénz, se más szokásban nem 
levő terhek követelése által — a ser' ellenére — ne hábor-
gattassanak. Kik ezt akarnák cselekedni, visszatartóztassá-
tok, a fékezhetleneket nevök s ezimjük szerint a budai di-
vánhoz írásban följelentsétek: szóval a ser' és bevett szokás 
ellen méltatlankodni senkinek se engedjetek s átalában e 
bujurildi tartalmához tartsátok magatokat. 

1086 Dzülkide 25-én = 1676 Február 15-én. 
Felül: Szujoldsi Ali budai basa pecséte. 

XVIII. 

Én Csery István percipiáltam az halasi embertül Voxa 
Mihályiul, Szabó Jánostul az halasiak restantiájokat, mely 
maradt volt Barkóczy János idejében is, mely in Anno 1663 
64, 65, 66 esztendőbelieket és az 1678, 79, 80 esztendőbe, 
lieket, kirül őket quietálom. Anno 1680 die 26 Apr. 

Idem qui supra Stephanus Csery. ph. 

XIX. 

Recognoscálom per praesentes, hogy halasiak küldöt-
tek kezemben az 1679 és 80 esztendöbeli adójokat kétszáz 

24* 
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magyar forintokot i. e. fl. hungaricales 200, melyet is én 
Gyürki Pál uram ő kglme kezében adtam a mint az ő kglme 
nálam levő quietantiájábul kitetszik. Kirül ők is én általam 
quietáltatnak. Datum in praesidio Fülekiensi Die 12 Mensis 
Deeembris Anno 1680. 

P. b. Sövényházy István. 

XX. 

Én Kátai . . . . méltóságos váczi püspök uram egyik 
asztali szolgája vettem fel balasi Balog Mátyástul 24 aranya-
kat ez esztendőre való árendájokbúl és egy pár csizmát, me-
lyekrül akkor quitáltatnak, mikor a pozsárhalakat és egyéb 
restantiakat felszolgáltatják. Datum Tirnaviae die 11 apr. 
Anno post Partum Yirginis millesimo sexcentissimo octuage-
simo primo. 

Idem qui supra. 

XXI. 

Anno 1681 die mensis novembris. Küldötték kezembe 
az halasiak adójukat pro anno 1681 nemzetes vitézlő ifjab-
bik Krompaky Holló Zsigmond uram ő kigyelme részéről uj 
garasul hatot számlálván egy tallérba, ötven tallérokat, azaz 
kilenczven magyar forintokat, kirül quietalom az böcsületes 
városiakat. Datum in praesidio Fülekiensi, die et anno ut 
supra. 

Horvát Sámuel n. v. idősbik 
Krompay Holló Sigmond uram Duna-

melléki jószágainak gondviselője. 
P. S. Mely pénzt nemzetes vitézlő Sövényházy István 

uram praesentált és atta is ő kegyelme kezembe P. H. 
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XXII. 

E tezkere igy hangzik : 
A hajai kázában eső Halas lakói a padisahi fejadót 

(dsizije) hiány nélkül megfizetvén, e pecsétes tezkerét kap-
ták tőlünk 1092 = 1681. 

Szegedi 
dsizije dár. 

XXIII. 

Halas városa 17 ház. 
Ezen levél tartalma ez : 
A fenirt város lakói a rájuk eső hid pénzt (kjöprü akcse): 

megfizették. 
1093. Rebbjtüakhir = 1682. Apr. 9— Máj. 7-ig. 

Haszán 
bás emin. 

XXIV. 

Isten áldjon meg jó atyámfiai! 
Édes atyámfiai! jól tudhatjátok, hogy lovaitokat hat-

száz magyar forintokon adtam vala vissza, jóllehet Szent 
Mihály napja vala az terminus, de mivel most méltóságos 
gróf urunktul bocsáttattunk alá, valami csavargó, táborba 
nem menő katonáknak az felhajtására, gondolván az időt, 
mikorban legyen engem nem tudom hol kereshettek, hanem 
im elküldtem bizonyos embereimet, hanem bizonyos két em-
berrel azon pénzt ezen emberekttil küldjétek fel. — Ugyan 
parancsolom ezen embereim hijjába ne járjanak, mert én a 
kezesnek kötésteket kezébe adom még hatszáz forint . . . . 
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megtudjátok, szóval bővebben izentem Dékány Mihálytól. 
Ezzel Isten veletek. Datum Kőre. die 20 Septembris 1682. 

Jármi András, Ibrani Beregh 
főhadnagya m. p. 

Külaim: Halas i örökös jobbágyaimnak adassék. 

XXV. 

Én Jármi Miklós reeognoscálom per praesentes, Hala-
son lakozó Modrog Balázstúl az elmúlt ennyihány esztendőre 
való adót poltura pénzül ötven tallért, az quietantiájokat fel 
nem hozván nem tudom melyik esztendőre való volt. Mivel 
hat vagy hét esztendőre való adó restál lenn, felhozván quie-
tantiájokat akkor eztet igazitsák el: Kirtil quietalom. 

1682 esztendőre vetett adót Idem qui  

XXVI. 

Isten veletek halasiak játok leveletekben, hogy 
adótokat Bernát . . . . felküdltétek, egyszer 115 tallért más-
szor 50 tallért, harmadszor is 50 tallért. Azért a két ötven 
tallérért felvöttem az 115 tallérbul a kit irtok 45 tallért vöt 
tem fel, azért az mely quietantiat Bernát uram adott, azt is 
az én utolszori quietantiammal felküldjétek adótokkal együtt, 
mind penig az Jármyné asszonyom és Jármy uram quietan-
tiajokat, mind Jármy András, a mely levelet Győrön elvött 
arról való levelet és ajándé-
kon adtátok neki a lovakat 1682. 

Nyakas Péter. 
Külcíim : Halas i városbeli adófizető jobbágyoknak adassék. 
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XXVII. 

Halas 17 ház. 
Ezen sorok tárgya ez Felül-irt város lakói folyó 1093 

= 1682 évi telelésre minden ház után két kila árpát, 3Va 
szekér szénát, 3'/2 szekér fát adtak, miről ezen tezkerét 
kapták' 

Ahmed. 
Kivül: A monoknak, 139 tallért f izettünk. 
Anno 1683 die 6 marti i . Szombori cseri basa levele, széna ab-

rak és fa. 

XXVIII. 

Anno Domini 1683 die 23 április. 
Turzó Gergely uram követte ki magyar az pusz-

tákat az juhoknak, melyet, hogy ö kglme más tilalmas és 
feleg (e. h. velek) határozott földeken szabadon bir-
hasson adtuk ezen ezédulánkat pecsétünkkel confirmalván. 

P. H. Per me M. Parádi m. p. 

XXIX. 

Anno 1683 die 22 mensis maji. Az tekintetes nemes 
vármegye minden portára vetett husz-husz magyari forinto-
kat Halas nevü városnak lévén két portája, három quartája 
rájok esendő summa pénzt u. m. ötvenöt forintot id est fl. 
55. megadták. Melyrül őköt quietalom. Datum Halas die 6 
Augustus Anno ut supra. 

Mocsári Balázs Pest 
Pilis és Solt uniált 

vármegyék szolgabirája. 
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XXX. 

IV. MUHAMMED. 

Emirek emirje, nagyok közt legnagyobb, hatalmas, 
tisztelt, nagyrabecsiilt s megkiilömböztetett férfiú s a nagy 
isten áldásiban bőven részesült egri beglerbég! hire neve 
öregbedjék 1 

Kádik s hákimok példánya, jelesség s szónoklat bá-
nyája, Baja és (a név helye üresen hagyva) kádija! jelessége 
növekedjék! 

Jelen magas császári névjegy oda érkeztével tudjátok 
meg, hogy a Halas városabeliek közül ezen fermánt előmu-
tató (3 névhelye üresen) nevü alattvalók s többen is császári 
küszöbömhöz folyamodványnyal járultak. Ebben előterjesz-
ték, hogy bár ők a rájok rótt tartozásokat — parancs (emr) 
és defter szerint pontosan beszolgáltatják a vladikáknak *) 
(ivladika?) és semmiben hátra nem maradnak, ezek azzal 
meg nem elégedve, ingyen takarmányt, élést s élelmi szere-
ket s ezen felül maguk részére meglehetős összeg pénzt, egy 
egy róka- és tehénbőrt, kést, hét nyolcz kocsit követelnek. 
Hogy parancs (emr) és defter ellenére ily mértékben többé 
ne zsaroltassanak, császári rendelet (hükm) kibocsátásaért 
esedeznek, mi ezennel meg is történik. Blidőn ez odaérkezik, 
rögtön utánna láss, ha vájjon ugy van-e minden a mint fel-
jelenteték. Azután, ha a folyamodók tartozásaikat parancs 
és defter értelmében egyszer teljesitik, ser', kanun, parancs 
és defter ellenére őket sanyargatni senki által meg ne en-
gedd, nehogy ujabb parancsot kelljen kiadnom. így értsétek 
meg s a magas névjegynek higyjetek. 

1094 Dsemáziülakhir 2 0 - 2 6 == 1683 Junius 16—25-ig. 
A belgrádi térségen. 

* ) N e m a v a j d a - e e z ? 
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XXXI. 

IV. MUHAMMED. 
Kádik s hákimok példánya, jelesség s szónoklat bá-

nyája. Mevlana, bajai kádi! jelessége növekedjék ! Jelen 
magas császári névjegy oda érkeztével igy értsd meg: 

Az emiitett kázában eső Halas városi ráják császári 
küszöbömhöz folyamodván, jelentik, hogy bár ők a rájok 
kivetett tartozásokat s adókat (hukukii rüszurn) a zabtik-
nak ser1, kanun- és defter- szerint hiány nélkül meg szokták 
fizetni, ezek még azon felül követeléssel lépnek fel irányuk-
ban, söt a mi több ehli urfok is szállják meg őket, kik me-
gint ingyenes takarmányt, élést s élelmi szereket vévén raj-
tuk, őket méltatlanul zsarolják. Hogy ez többé ne történjék 
császári parancs kiadatását kérik, mely, hogy a ser', kanun 
és defterellenes zsarolások megszűnjenek ezennel ki is bo-
csáttatik : meghagyatván, hogy e tárgyban az intézkedés 
megérkezte után ennek értelmében történjék Azért legelsőb-
ben is szigorúan s igazságosan utánna nézz, ha minden ugy 
van-e mint feljelentetett, megjegyezvén, hogy a szegények 
sanyargatásában szerencsés napjaimban teljességgel meg 
nem nyugszom. Ebből indulva ki, ha a folyamodók tartozá-
saikat teljesitik s adójukat leróvják, a zabtik kanun és def-
ter ellenére tőlük többet követelni ne merjenek; az ehli 'ur-
fok ingyenes takarmány, élés és élelmi szerek kiszolgálta-

őket ne kényszerítsék ; te pedig mindezeket ezekben, 
mind akárkit mást hasonló, ser', kanun és defterbe ütköző 
tett elkövetésében meggátolj s okává ne légy, hogy e tárgy-
ban ujabb parancs kiadása váljék szükségessé. A magas 
névjegynek hitelt adj. 

1094 Dsemáziülakhir 20—29 = 1683 Junius 16—25-ig. 
A belgrádi térségen. 
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XXXII. 

Egykorúak büszkesége Jankováczi emin, Musztafa aga! 
Üdvözletem után értesitlek, bogy a halasi birót 3—4 előljáró 
(billü haslu) rájával küld ide. De minthogy bizonyos dolgo-
kat kell elintézni, el ne mulaszd őket hozzánk küldeni. 

1094 Ramazán 29-én = 1683 Sept. 21-én. 
A szegény 
Muhjeddin 
bajai kadi. 

XXXIII. 

Jelen sorok tartalma ez : 
Folyó 1095 = 1684-ik évben téli szállásunkon Halas 

nevü helységben épen semmi élelmi szereink sem levén — az 
odavalókkal e tekintetben szerződésre léptünk. Ennélfogva 
se általunk se másrészről ne háborgattassanak. 

1095 Kebbjülakhir 1 - 1 0 = 1684 Mart. 18—28. 
Hadsi Ali 

szófi 
Tanuk: Veli és Musztafa 

jankováczi lakosok. 

XXXIV. 

Halas városabeli rajáknak gabonavásárlásra nyolcz-
ezer kétszáz karminczkét pénz (akcse) adatott 8232 pénz. 

Kivül: 1684. Árpa liszt pénze. 
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XXXV. 

Bajai káza 
Szeremle 
3 V2 ház. 

A fennevezettek a tartozott gabonát hiány nélkiíl be-
szolgáltatván, tőlünk ezen tezkerét kapták. 1095 = 1684. 

Szinán 
a szegedi livabeli eminek agája. 

XXXVI. 

Jankováez városi szegény alattvalók 
3477 (pénz) hátramaradt (adójáról). 

Nagyra becsült Bajazid aga, testvérem! Becses szemé-
lyedet illető üdvözlet után tudatom, hogy a fennt nevezett 
alattvalók hátramaradt fejadójukat Szabadkára meghozták. 
Ennélfogva ne hántassanak. Musztafa 

szegedi dizdár. 
Kívül : 1684. Császár ada j a egy adóra liarminczegy penze'vel. 

XXXVII. 

Ezen sorok tartalma e következő: 
Midőn a pancsovai kázában 1096 = 1685-dik évben 

magas fermánra összevásárolt búzát és árpát szállitanók a 
szegedi szandsák bajai kázájában eső Halas határán, a nagy 
Isten akaratából kemény hideg zivatar és hó ért utol ben-
nünket. Szénát, szalmát pénzünkre sem kaphattunk ökreink 
számára, ezért azok egészen kifáradván sőt nagyobb részök 
az éhség miatt el is hullván, képtelenek valának a gabonát 
tovább szállitani. Igy utoljára is az halasiakat kértük meg, 
hogy azt a mi költségünkön 250 ökörrel 25 szekéren tovább 
vigyék s 704 zsák árpát és búzát átadván egyességre lép-
tünk velők, hogy azt Budára szállítsák. Annak bizonyságául, 
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hogy mi a 704 zsák árpát s búzát valósággal átadtuk, ezen 
pecsétes levél készült, nehogy e felöl valamikor per és egye-
netlenség támadjon. 

1096 Szefer 6-án = 1685 Január 12-én. 
Tórák Ali Hajder cselebi Ahmed, 

lovas odabasi. lovas odabasi. miiezzin. 
Jegyzet : Következik 45 keresztyén szekeres aláírása (pl. Mar-

ko Péter fia, Marinko Sipó fia) a hely nevével együtt honnan jött , mely 
helységek mindnyájan (pl. Glogon, Bozovits, Kubin , Karaussbes , 
Szakul, Thomasovacz, Kovasincze stb.) a pancsovai kázához s a te-
mesvári szandsákkoz tar toztak. Az okmány jobbfelén állanak a 
négy tanú durva vonása, aláírásai, s a papí r hátul ján a szekeresek 
tintába mártot t ujjainak nyomai. 

XXXVIII. 

Én mezö-szegedi Horváth Gergely recognoscálom, hogy 
Vadász Ferenez méltóságos váczi püspök uram ö nga áren-
dátorának az 1683-ik és 1684-dik esztendöbeli árendával 
tartoztak volt halasi uraimék, én azon árendát ö kglme ré-
szére vettem fel ez két esztendőre 48 aranyakat, kiriil ő kgl-
meket quietalom Ao. 1685 die 28 Junii. 

P. H. Idem qui supra m. p. 

XXXIX. 

Halas városa adós lévén három rendbeli impositiora 
1683. die 24 April esztendőbelire, item 1684 esztendőbelire 
hat-hat forintosra, item 1685 esztendőbelire 50 forintosra, 
lévén ez városnak két portája, három quartaja, esett r á j o k 
mindenestül csak negyvenkilencz forint hatvanoyolez pénz, 
az kirül quietalom, mivel mindenestül erre a három rendbeli 
kivetésre való pénzt megadták. Datum Korpona 9 Julii 1685. 

Mocsáry Báláz s P. H. 
; 
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XL. 

Anno 1685 die 14 aug. 
Mi halasi Farkas Gergely és Tegzes Gergely adjuk 

tudtára mindeneknek : mivel az atyáinkat Győrött Daróezi 
István F. urunk városunk adósságáért fogva tartván, kigyel-
meknekszabadulásokra ökröket szedtünk egyes lakosokét mi-
nekünk is ugy mint Farkas Gergelynek 17, Tegzes Gergely-
nek is 17 ökreink lévén, melyeket mi is a város ökrei közé 
(árok szerént, ahoz képest mint a szegénységiül bevötték) 
bocsátottuk ilyen okon, valamikor elveszik ellent avagy a 
dologban által nem állunk kirül adtuk ezen leveliinköt Vu-
xa Mihály urunknak, hogy szabadon kérjen Ő kglme ezen 
ökreinkre pénzt fel. Mely levelünköt keresztvonásunkkal is 
megerősitettünk. 

Anno et die ut supra. 
Gregorius Farkas. Gregorius Tegzes. 

XLI. 

Anno Domini 1685 die 12 Septembris. 
Mi Karczag György, Pálfí István, Horvát András és 

Tálas Miklós több uraimékkal együtt adjuk tuttára minde-
neknek ez levelünknek rendében az kiknek illik, hogy mi 
felyül megirt személyek több társainkkal együtt jöttünk Ha-
las nevü városra Daróczy István uram levelével némü-némti 
szófogadatlanságokért nyargalóra, melyért is halasi gazdák 
uraimékkal szép módjával conveneáltunk és bizonyos napra 
is ugy mint három hétre az mely leszen 3-ik octobris termi-
náltunk ilyen conditioval, hogy azon praefigált napra'minket 
contentálnak és mi is ehezképest adjuk ő kglmeknek ezen 
levelünket, hogy ezen dologért senki is mi közülünk ezentúl 
halasi uraimékat se személyekben se penig marhájokban há-
borgatni nem fogja, sőt ha háborgatná vagy háborgatni 
akarná is mindenkor készek leszünk halasi uraimék mellett 
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elöállani és pártjokat fogni ezen dologban, ba az praefigált 
napra minket eontentalnak, melynek nagyobb bizonyságára 
és erősségére adtuk ezen levelünket pecsétünkkel is meg-
erősítvén. 

P. H. Idem qui supra. 

XLII. 

Jelen sorok tartalma ez : 
Felügyeletünk alá tartozó s járásunkba keblezett Ha-

las városa lakói közül Domokos Daniné nevü keresztyén 
asszonyt ser' és kanun szerint megvizsgálván, tezkerét ad-
tunk neki. Minden emin s aga testvéreinket kérjük, hogy az 
emiitettnek feleségét (elébb is az asszony van emiitvej ne 
háborgassák. E pecsétes tezkerét azért adtuk neki, hogy 
szükség esetén előmutathassa. 

1096. Dzülkide 29-én = 1685. October 27-én. 
Ali 

bajai emin. 

XLIIL 

E tezkere igy hangzik: 
Felügyeletünk alá tartozó járásunkba keblezett (surat 

ü iltizám) Halas lakói közül öt alattvaló — a hatodik 
nászadót (düjün hakki) hiány nélkül megfizette. E felől ad-
tuk ezen pecsétes tezkerét, nehogy azokat e miatt még va-
laki háborgassa. 

1097 Rebbjülakliir = 1686 Február 25 — Mart. 25-ig. 
Ahmed 

bajai emin. 
Kivüt: B i k a p é n z . 
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XLIV. 

Jelen tezkere igy hangzik: 
Felügyeletünk alatt álló s járásunkba ('swat il iltizam) 

kebelezett Halas városa lakói közül Hagados Gyurka Buda 
környékén egy asszonnyal paráználkodott. Ügye általunk 
megvizsgáltatván, e pecsétes tezkerét kapta, hogy többé 
senki ne háborgassa. 

1097 ßebbjtilakhir havában — I68ü Februar 25 — 
Mart. 25. Ahmed 

bajai emin. 

XLV. 

Quietantia. 

Super Tria Millia florenorum renensium, quos ego infra 
scriptus secundum contractum ex oppido Halas recte percepi 
ob illorum contributionem. Inter quam supradictam pecuniam 
sunt mille quadringenti et quinque floreni, quos ex mordatu 
Domini Generalis Heusler in Kecskemét accepi. Hac ex-
pressa tamen conditione, casu quo contra omnem spem ali-
quod interveniret infortunium, ne in me ullo modo quidquam 
queri debeat. Actum Kecskemét Die 17 Április Anno 1686. 

Id est 3000 fl. rh. 
Francz Sig. Brantner 

P. h. obrister. 

XL VI. 

Anno Domini 1686. die 11 mensis Junii, az halasi áren-
dát eladtam önnön magoknak halasi lakosoknak tiz arany-
ban, a ki csinál jó pénzül harmincz forintokat. Item pro ho-
norario, két aranyat adtanak, az egy pár csizmáért még 
tartoznak egy aranynyal, a kiért lettek kezesek nemzetes 
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vitézlő Rácz Mátyás uram és Nagy András ő kegyelmek le-
tették a több pénzt is. Kiről quietalom ez irásom által az 
egész várost. Datum in Arce Gács die et anno supra notatis. 

P. H. Idem qui supra Stephanus Laczkovies Ulustr. ac 
Reverendissimi Nicolai Balog episcopi Vacien-

sis Arendator mp. 

XLVII. 

Nem adtam én Katona uramnak az halasi dézmát, ha-
nem az böcsületes városnak közönségesen, azért hogy ők 
letettek tizenkét aranyat, az egygyel még restálnak azon ka-
tonák, hogy megemlékeztessék az várost, tartozik klmek jó 
akarattal lenni azon katonáknak és az ő pénzeket letenni 
többet nem. Gács 14 junii 1686. 

Laczkovics István méltóságos váczi püspök ur 
ő nga arendatora. 

xLvm. 
H a l a s. 

A fenirt helységbeli munkásoknak engedély 
tott. 1097 Sábán = 1686 Junius 23 Julius 21. 

Kivül: 1686. 1. July Szarakoraságrúl . 

XLIX. 

Anno 1682. Jármi András akkori földes urunk, a nemes 
kamara árendált praediumjával hajlatta el 900 számos lo-
vainkat, az melynek az javából 600 odaveszett, az alábbva-
lójából 300. kénytelenittettünk 350 forintért visszaváltanunk. 

(izin) a da 

Oszmán 
(pecséten.) 
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Anno 1684. Lévai Farkas Mihály, Szabó Mátyás több 
társaikkal edgyütt tolvaj módon hajtották el válogatván, 
való 78 ökreinket, a kiknek Hamari István utánnok menvén, 
mind elvette azon tolvajoktul, maga Hamari István meg-
emésztette azon jószágot. 

Anno 1685. nemzetes Daróczi István akkori földes 
urunk Lévai Farkas Jánosnak, Szabó Mártonnak, Zana 
Györgynek több társaival edgyütt levelet adott, hogy minden 
jószágunkat takaritsák el, a melyet is hajtván, tüllök kén-
telenittettünk visszaváltani tall. 800. Ez sem lévén elég, két 
emberinket felvitték Lévára, Daróczi István urunknak ke-
zibe adták, kik közül egyik emberünk megkárosittatván a 
Corponaiaktul. Mint földes ' ur Daróczi István urunk jobbá-
gya kárát keresni ment Corponára, az útban az tolvajoktul 
paripájától fegyverétül megfosztatott, rajta megesett kárért 
nem a tolvajokat kergette, hanem a&on raegkárosult embe-
rünkön vett 110 tallérokat. Onnét speciíicalt embereinket 
Győrre felvitte, holott is Iványosi házában rabul tartotta és 
sanyargatta, A honnét különben nem szabadithatván ki, 
kellett fizetnünk szabadulásokat. 2000 tallérokat. 

Anno eodem. Ez megemlitett nagy kárunknak előtte 
Daróczi István akkori földes urunk adta volt levelét elle-
nünk Győri Karczag Györgynek, melynek erejével vont 500 
tallérokat és két pár csizmát. 

Ugyanazon esztendőben megemlitett Lévai Farkas 
Jánosnak adott levelet, megkárosításunk után, kezéhez nem 
vette Daróczy István urunk, ujjobban az levélnek erejével 
Farkas János ránk jővén, számos marháinkat hajtatta fel 
Lévára, noha már akkor mindenökrül megelégitetettük Da-
róczi István urunkat Györrül Lévára maga által menvén, a 
katonákat jószágunknak a javából 500 tallérokig kifizetett, 
a mi megmaradóit az allyak, azt kellett haza hajtanunk. 

Item Lévai Hamari István urunk környülöttünk lévő 
némely részre árendált, némely részre zálagos pusztáinkról 
400 marháinkat hajtatta el. Kiket 400 tallérokon és 20 pár 
csizmákon kellett visszaváltanunk. 

Anno 1686. Korponai Keczer István, hozzá hasonló 
TÖKÜK M. K. EML. I—2. OF, 
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tolvajakkal edgyütt hajtotta el városunk földéről tolvaj modon 
50 számú marháinkat, kik közztil egy sem jött kezünkhöz. 

Item Korponai Kálmány András több társaival edgyütt 
147 hizott ökreinket tolvaj módon elhajtották. Lévai Hamar 
Istvánnak praetensioja lévén a pusztához, honnan a jószá-
got elhajtották a tolvajok, nyomokban igazodott ugyan Lé-
vai Botyán Jánossal és Agárdi Istvánnal edgyütt, tolvajink-
tól — 97 ökröket elvettenek ; 50 a tolvajok elhajtván másfelé 
eladták. Melynek is az árokban vettek fel emiitett Agárdi 
és Botyán 200 tallérokat, az 50 ökör árában. A 97 ökröket 
Hamári István Botyány és Agárdi uraink akiokban tapasz-
talván embereink, edgyet sem adtanak hátra közülök. Ugyan-
azon 147 ökreink elhajtásakor embereink a jószág után men-
vén utolérték a tolvajokat, kik embereinknek fordulván, ha 
szaladással eleit nem vötték volna, megöltek volna edgyne-
hányak közülök, 8 lovakat el is vontanak. 

Item Helyünkbeli Tegzes János emberséges embernek 
a tolvajok elhajtván 150 marháját, azon ember öcse utánna 
menvén, Hamari István urunkkal megtalálván a jószágban, 
adtak 300 tallért a tolvajok a jószágért. Azon 300 tallérok-
ból egy pénzt sem adott .Hamari István. 

Midőn Hajszer Generális urunk eö nagysága Szolnok 
várát Isten csodájára megvette volna, a pogány ellenség is 
mindenfelöl környülünk vala, kénszerittettünk mennünk Kecs-
keméth városában, megmaradásunkat reményiettük ott job-
ban. Ujobban vissza szálván Halas városában Kecskemétki 
uraink is kíméletlen minden igaz ok nélkül erőszakkal ver-
mes élésünket elvették, adván magok mentségére portióban, 
holott mi is hasonlóképen fizettünk emiitett Hajszler urunk 
eő nagyságának, és az eő felsége armadájának portiót. 
Mely megemlített gabonabeli kárt tettek, elsőben : 

1. Farkas Ábrahámnak 48 mérő búzáját. 60 mérő zabját. 
2. Tegzes Jánosnak 52 mérő árpáját, búzát 4 mérőt. 
3. Mihály Kovácsnak 80 mérő zabját, búzát 8 mérőt. 
4. Kis Istvánnak 33 mérő árpáját. 
5. Kaszap Mózesnek 8 mérő búzáját. 
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L. 

IV. MUHAMMED. 

Kadik s hákimok példánya, jelesség s szónoklat bá-
nyája Mevlana bajai kadi! jelessége növekedjék ! 

Jelen magas császári névjegy odaérkeztével igy értsd 
meg: Ezen fermánt előmutató kázádban eső halasi lakosok 
császári táboromhoz folyamodának az iránt, hogy miután 
ők, mind saját, — mind a szomszéd helységek földeit mi-
velik, — terméseikből a tizedet megadják, legelő bérrel 
(otlak hakli) nem tartoznak. A szpahik azonban kanun el-
lenére méltatlankodnak rajtuk s követelik azt töltik. Midőn 
ezt tudatják, egyúttal e visszaélést megszüntető parancs 
(.emr•) kibocsátásáért esedeznek. Ennek következtében ezen-
nel meghagyom, hogy a mint e rendelet hozzád érkezett, 
azonnal pontosan, lelkiismeretesen megvizsgáld, hogy a do-
log valóban úgy áll e mint följelentetett. Különben bár mely 
faluban legelőre járó jószágától csak az fizet lcgelöbért, ki 
tizedet nem ád. És ha igy a kérdésben levő helység lakói 
tizedet adnak, a szpahik őket kanun ellenére legelő bér kö-
vetelésével ne háborgassák, s ti ezt meg ne engedjétek. Ál-
talában pedig ser' kanun s császári parancs ellen vétséget 
senkinek el ne türj. Igy értsd meg, e magas jegynek pedig 
hitelt adj. 

1097. Ramazán 1—10 = 1686 Julins 22—31. 
az 

eszéki térségen. 

LI. 

Posteaquam Judex, Juratique nec non Incolae Hala-
sienses duos Equites ex Regimine Cataphractorum Excell. 
Generalis Heissler pro salvaquardia petierunt et acceperunt 
etiam cautionem pro mille imperialibus si isti duo equites 
perditi fuerint, praestiterunt. Cum igítur hi duo equites per-

25* 
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diti fuerint, illisque omnia abrepta, sic mandatur Jadici et 
Juratis Halasiensibus, ut statim et quamprimum trecento-s 
aureos liuc mihi Szolnokinum adferant, nullum tempus per-
dant, alioquin cum severa executione illos compellam. Unum 
ex Incolis tamdiu retinebo usque dum mihi omnis satisfactio 
praestita fuerit. Haec bono modo Judici et Juratis indicare 
volui, ne causam liabeam illos severius aggrediendi. Datum 
Szolnokini 5-ta novembr. Ao. 1686. 
Sacrae caesareae nec non Hungáriáé 

r 
Bohemiae Regiae Mattis sub Regini-
ne Camp. Marschalli Dom. Marquis 
de la Verre Yice-Colonellus et Com-
mendans nec non Praesidii et Distri-
ctus Szolnokiensis Comendans. 

P. H. R, Sweert L. B. de Reiss. 

LH. 

Anno 1687 die 7 januarii 
Halason létemben percipiáltam az adót aur. 25, 1687 

esztendőre valót, restál fl. 88. 
Daróczi István P. H. 

LIIL 

1687. Győri Kálmán Mihálynak a város lefizeti 200 tal lér 
adósságát. F ize t rá a város kamatul 32 ta l lé r t , 2 pár csizmát, ké t 
vég abát. 

LIV. 

Domine Judex et Jurati oppidi Halasiensis. 
A multo tempore vobis portionum solutionem mensis 

May improsui, quam pro kae vice frustra ab excellentissimo 
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Commissario Generali comite a Rabatta deprecare intende-
batis, etiam si in futurum ex ejusdem mandato considera-
tionem et reflexionem singularem erga vos certo certius 
habiturus sim, ea propter pro hac vice Solutionen! pro mense 
majo non ulterius differatis, ni severam executionem milita-
rem brevi experiri velitis; simulque Varkas Abraham una 
cum socioi tineris tum temporis suo, cui boves cum cquis meis 
nupera vicc prope Dömschöd ablati sunt, intra terminum de-
cern dierum sub poena centum Aureorum hic se sistat. Signat, 
in Vetsche die 9-na August 1687. 

F. H. a Rensing mpr. 
Külczim : Judici et Juratis oppidi Halasiensis T radan tu r . 

Cito Halasini. 

i t ius itisime 

(Ide ferde kézvonásokkal egy akasztófa és egy kerék van rajzolva) 

LV. 

Adjon Isten sok jókat halasi birák. 
Tudjátok azt ti halasiak, mikoron Baján egymástul 

elválánk, azt fogadtátok, hogy valamivel nekünk ti adósok 
maradtok; minket ti arról megelégítetek, de abban semmi 
nem lett, akkoron azt mondtátok, ha nekünk Fehérváron 
alol leszen maradásunk is minket meg kerestek, hol az Is-
tentek, hitetek ? esztendőtől fogván egy pénz adótokat nem 
láttuk, az mely szegény embereket hozzánk küldöztetek, 
azokról is elfeledkeztek, mintha bitangok volnának, az én 
szolgálatomat soha ti meg nem szolgáljátok én nekem, ha 
Isten után én uratok és oltalmazótok nem lettem volna, bi-
zonyosan irom sok szegény rende könyhullatása (titeket 
az kik elöjárok vagytok) holtig átkozott volna, kétszer men-
tem el az tatárokkal és az vitézekkel az urak előtt, ugy kö-
nyörögtem, siránkoztam, ugy mentegettelek benneteket, az Ur 
Isten ezt a szegény embert mostan hozta, jó szerencsétekre, 
bizonyosan rövid nap sok rabot ejtettek volna, az melyet 
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soha holtig el nem feledtetek volna ez széles világ csodájára: 
íme azért én nekem adott András deák kétszázhuszonegy 
tallérokat, Kovács János pénzében ismét összessel huszon-
két török aranyat és huszonöt oroszlánost. Csillag vezérnek 
akarjátok az bar ácsot adni, semmi közi ő nagyságának 
ahhoz. Egri sereget illeti az, nem az Csillag vezért, az egri 
urak az mi kezünk ben adtanak benneteket, ezután minden 
tehetségünkéi azon leszünk, minél jobban oltalmazhassunk 
benneteket. Ez szegény embert Omer basa előtt nehezen sza-
lasztottam, az mint maga szavából és az kecskeméti jámborok 
szavaiból megérthetitek, az mely két emberek Haszán agá-
nál vannak és Titelben Pajazit agánál, minden tehetségem-
mel azon leszek szegényeket minél hamarább lehet András 
Deák után haza bocsátom, csakhogy azon legyetek mennél 
hamarabb ismét meg keressetek, az több uraktól is ne legyen 
harag rajtatok. Omer basának is a mit szerezhettek nyújtsá-
tok nekie, mert az miatt is bizonyosan meg nem maradtok, 
Isten oltalmazzon hogy ha az tábor, vagy tatárok, vagy tö-
rök felmenvén magam is ott leszek, személy szerint felme-
gyek az öszőtt vissza közétekbe és mint jobban tudom gon-
dotokat viselem. 

Istennek ajániak jámborok mind fejenként. 
Datum Varadini anno 1687. Augusto. 
Az ti földes uratok. 

Murtuzán aga Isten kegyelméből. 
Külczim : Halasi b í ráknak és po lgároknak adassék hamarsággal 

ez levelem. 

LYI. 

Domine Judex, juratique oppidi Halasiensis. 
Cum die maríis, undecima nempe hujus mensis Kaes-

keméti ero, et vos ibi eadem die expectabo, sic nulla tenus 
intermittere velitis quatenus non mfallibiliter eadem die ali-
quis vestrum se ibi cum requisitis nummis sistat, ut pro re-
suiditate íoeni convenire, finemque hujus rei facere vale-
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amaus, ut et ego non opus habearn illuc una cum militibus 
venire pluresque vobis sumptus causare, juvennem vei filium 
quoque illum quifures peconim meorum nőseit, illuc vobis-
cuin dueite et non emanete. 

Jasperenii die 8 novembris 1687. 
P. H. A Rensing. 

Külczlm: Tudici et jurat is oppidi Halasiensis exequonda tra-
dantur . 

Kívülről a Rendiig kezével: körösi és kecskeméti bi rák ezen 
levelemet mentül l iamarább és nagy sietséggel küldjé tek Halasra 
hogy meg ne bánjátok. 

Az budai fő commissarius. 

C 
"Nito 

itius 
itissime 

LYII. 

Infras criptus recognosco Halas pro 
portionum exolutione pro anno 1686 et 1687 imposita 
diversis vicibns tandem summán totalem 5986 flor. super 
quali et non majori exolutione facta, praefatos Halasienses 
hisce generaliter et plenarie quietos facere assecuratosque 
volui me nihil amplius ratione praetactorum annorum ex-
acturum esse, in quorum fidem et május robur praesentes 
manupropria scriptas subscriptas sigiUoque munitas dabam 
Halasini 27 Febr. 1688. 

P. H. A Rensing. 
(Egykorú másolat.) 

LVIIT. 

Anno 1688 die 29 martii vettem fel az magam részire 
járandó adót 25 aranyakat garas pénzil! mely ugyan 1688 
esztendőre tartozandó volt. 

Daróczi István. 
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LIX. 

Infrascriptus recognosco me ab oppido Halas pro por-
tionum exolutione ipsis pro mensibus novembri et decembri 
anni 1687 et Januario, Februario, Martio, Aprili et Maji 1688. 
imposita levasse diversis vicibus tandem summám trium mil-
lium centum etquatuor decim (3114) florenorum rbenensium, 
super quali et non majori exolutione facta praefatos hala-
sienses hisce generaliter et plenarie quietos facere assecu-
rareque volui, me nihil amplius ratione praetactorum men-
sium ab illis exacturum esse ; in quorum tideni et május robur 
praesentes manupropria scriptas subscriptas sigilloque mu-
nitas dedi, Kecskeméthi 9 decembris 1688. 

P, H. A Rensing. 
(Egykorú másolatról.) 

LX. 

Infrascriptus recognosco quod Halasienses in defalca-
tionem mille florenorum quos mihi de anno praeterito restant, 
et de quibus jam quietantiam generalem ipsis dedi, hodio hue 
tulerint quinquaginta septem florenos. Budae 19 Decembris 
1688. 

A Rensing. 
(Egykorú másolatról.^ 

LXI. 

Anno 1688 die 30 Decembris. 
Halasi adót percipiáltam, melyről őket quietalom. 

Daróczi István. P. h. 
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LXII. 

Infrascriptus ruognoseo me ab halasiensibus pro vino 
ipsis divenditis levasse treeentos quadraginta quinque et 
medium florenum. Et pro restantiis portionum solvendarum 
anni praeteriti, de quibus jam quietati sunt, quinquaginta 
quinque florenos germanicales. Veeseini 2 Februarii 1689. 

A. Rensingh. 
(Egykorú másolat.) 

LXÍII. 

Infrascriptus recognosco me ab Halasiensibus in de-
falcationem portionum solvendarum levasse treeentos sexa 
ginta quatuor ilorenos, super quibus jam quietati sunt, et 
quos de anni praeteriti solutione quartyriorum restabant. 
Signatum Budae 28 Febr. 1689. 

A. Rensingh. 

LXIV. 

G e n e r a l i s q u i e t a n t i a . 
Ezer kétszáz ötven forintokrul, melyeket az halasiak 

az újonnan imponált, portiójokban egymásután kezemhez 
hoztanak és éppenségessen lefizettek, kirül attam ezen quie-
tantiamat kezevonásommal és pöcsétemmel megerősítvén, 
Budae 26 May. 1690. 

P. H. Lang Ádám perceptor. 

LXV. 

Méltóságos palatinus urunk eő herczegsége számára 
az kun halassi uraimék az tavaly esztendőbeli taxájokat, u. 
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in. kétszáz és tíz német forintokat egészen kezemhez atták. 
kiriil eő kegyelmeket per praesentes quietálom. Pest die 5 
Febr. 1691. 

Sötér Ferenez az nemes kunság 
P. H. és jászság vicekapitánya. 

LXVI. 

Anno 1691. die 25 Április. 
Egyeztünk meg közönséges egyezésbül halasi uraimék-

kal következendő képen: aprilisnek 25-ik napjátul fogvást 
következendő májusnak 6 ik napjáig tartoznak ő kegyelmek 
praestalni két vágót, 190 kenyeret, 3 font bors, 1 kősó, 
hagyma. Ezeket praestalván az terminalt napig senkinek 
semmi élésbeli gazdálkodással nem tartoznak. 

Méltóságos generalis grőff 
Csáki László ur ő rege-
mentjének vice colonellusa. Szöcs János. 

LXVII. 

Leopoidus Dei gratia electus Romanorum imperátor sem-
perAugustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaequeetc.Rex. 

Rdi, Honorabiles, spbles., magnifici, egregii et nobiles 
fideles nobis Dilecti. Apprime vobis constare non ambigimus 
qualiter novercante fortuna, Buda cum reliquis circumvicinis 
fortalitiis sub potestate turcica existentibus, plurimi potentio-
res praesidiari, ac alii vicini Christiani, in districtibus eius 
modi turcicorum fortalitiorum existentia bona, partim vio-
lenta subiugatione, partim vero regiis et palatinalibus dona-
tionibus, ad sinistram informationem maleque narrata obten-
tis rnediantibus occupare, imo in ipsum peculium sacrae 
regni Hungáriáé Coronae, Palatinali officio applicatum loca 
nimirum Jazygum et Cumanorum involare nil pensi duxissent. 
Quemadmodum praemissa per modernum Principem Palati-

i 
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nuni accurata investigatione repertum etiam esset, quod licet 
per familiam Paxy a Sacratissimo olim principe Ferdinando, 
primo Romanorum imperatore et Hungáriáé Rege, in anno 
adhuc Domini 1561. certum quoddam oppidum Halas in 
Cottu Csongradiensi existere expositum, impetratum fuisset, 
et ad illnd duntaxat, non autem ad oppidum Halas in comi-
tatu Zoldt ab antiquo situatum, peculioque Coronae et nu-
mero Cumanorum iuxta privilegia divorum quondam Hungá-
riáé regum application, eadem donatio sese extendisset, ni-
hilominussub titulo, colore et praetextu oppidi Halas in comi-
tatu, uti praemissum est, Csongradiensi indigitati, hoc oppi-
dum Halas in eomitatu praefato Zoldt siturn, procul dubio 
Palatinali officio vacante, clamque et illegitime, mentionata 
familia Paxi, sibi appropriasset, hoc ex respectu praelibatus 
Princeps Palatinus oppidum illud iuribus Coronae ac palati-
nali officio reapplicasset, inqué reali Doiuinio illius et pos-
sessione existeret etiam de praesenti. 

Et quia oppida ac villae Cumanorum iuxta statuta 
regni non a comitatuum, verum Palatinorum vel ipsis prae-
fectorum Capitaneorum dispositione, iurisdictioneque imme-
diate in omnibus dependere solerent, ut et praemissum oppi-
dum Halas alias vicissitudinibus temporum per comitatus 
hos Pest Pilis et Zoldt in numerum portarum annumeratum 
eiusniodi immunitatibus gaudere valeat. Instititapud majesta-
tem nostram idem princeps Palatinus humillime, quatenus 
ad normám reliquorum locorum Cumanicorum illud oppidum 
etiam a portis eximere et pristinae immunitati reunire, re-
ponereque et annumerare facere dignaremur. 

Eapropter nos, justa memorati Principis Palatini eius-
modi instantia clcmentissime exaudita vobis harum serie 
mandamus, quatenus praedeclaratum oppidum Halas, ab 
antiquo semper ad peculium sacrae Regni nri Hungáriáé 
Coronae Cumanisticum spectans, e numero portarum exime-
re, et reliquis Jazigum Cumanorumquc locis adnumerare, 
deincepsque immunitatibus ipsi debitis uti, frui et gaudere 
permittere, proque exempto, et privilegiis ac libcrtatibus 
Cumanorum et Jazigum subjecto agnoscere, tenereque et 
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habere velitis ac debeatis. Secus nullatenus facere praesuma-
tis. Vobis de eaetero Caesarea et Regia gratia nostra pro 
pensi manent. Datum in Castro nostro Laxenburgh die 30-a 
mensis May. Anno Dni 1691. 

Leopoldus mp. Blasius Jaklin E. nitriensis 
Joannes Maholany mp,. 

LXVIII. 

Anno 1691. die 10 Junii kun halasi uraimék eö ke-
gyelmek adtak budai commendant uram eő nagysága szá-
mára, az salagvardiatul való hó pénzre tiz forintot és ötven 
pénzt, kirül per praesentes eö kegyelmeket quietalom. Pest 
ut supra. 

Sötér Ferencz. 

LXIX. 

Halas hat auf drey Monath ihr Salva Gvardii Gebühr 
mit zehen Gulden 30 xr richtig abgeführt, erkhenne himit 
Ofen den 10 Juny 1691. 

Bulla. 

LXX. 

Anno 1691 die 17 Julii. Méltóságos palatinus urunk eő 
herczegsége számára kun halassi uraimék eő kegyelmek ez 
esztendöbeli taxájokat egészen ugy mint az száz tallért, 
mely tészen másfél száz német forintot, megatták, kirül per 
praesentes eő kegyelmeket quietálom. Pest, anno et die 
supra notatis-

Sőtér Ferencz az nemes 
Kunság és Jászság vice-

kapitánnyja. 
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LXXI. 

Nemes kun halasi uraimék etf kegyelmek ez esztendő-
beli portiójokat három izben egészen megatták ugy mint 
hétszáz ötven német forintokat, kiri.il per praesentes genera-
liter quietalom eö kegyelmeket. Actum in civitate Pest die 
15 Februarii. Anno Dni 1692. 

Sőtér Ferencz az nemes 
P. H. Kunság és Jászság vicekapitányja. 

Még harmadfél forinttal résfalnak, mert két rósz 
oroszlyanost visszaküldöttem. 

LXXII. 

Vat tay János a ha las iaknak hozzáirot t levelére válaszol ja 
hogy a k iván t privilegialis levelek nincsenek kezénél hanem rendeljen 
a város a hozzá menendő' Tegzes János mellé egy előkelő embert , 
kinek az tán kezébe fogja adni. 

Ennek folytán május 30-kán Sőtér Ferencz felszólifja Tegzes 
Jánost , hogy az emiitett levelekért Vattaihoz menjen el. 

LXXIII. 

G-enerose Domine nobis observande. 

Salutem et nostri benevolentiam. Kegyelmed levelét 
az includalt inquisitioval együtt vettük, nem ártott volna 
más helyeken is inquiráltatni, mivel ezen inquisitio nagyobb 
részint Halason (a kik interessatusuk) perágáltatott, mind az 
által lássa kegyelmed, hogy ha ennél több documentumokat 
is szerezhet, kiilgye kezünkhez, már ö folsége előtt lévén 
az dolog, -subsistálhassunk böcsiilettel. Vatay uramat tovább 
is emlékeztetni köll ez levelek fölkeresésére. Szegcdiek is 
nem ártana sub patenti recognoscalnák Halas városát nemes 
Solt vármegyében lenni, és hogy kun földön vagyon, a mint 
levelekben irják, ezt pedig ex quo fundamento tudjak tennék 
azt is föl. A mellett, hogy Csongrád vármegyében is volna 
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hasonló nevü helység, mely recognitiot is kiilgye keziinkhez 
mentől elébb. In reliquo éltesse Isten szerencsésen kegyelme-
teket. Kis-Márton 15 August. 1692. 

Benevolus 
\ 

Dominationis vestrae Paulus Eszter házi. 

LXXIV. 

Szeged városa főbí rá ja és tanácsa bizonyí t ják, hogy emberek 
emlékezete óta „in nullo proditam civitatem Halas nisi in comitatu 
solum Soltensi et possessione Cumanorum fuisse et exstitisse defacto-
que exstare. Praedium vero Halász appel la tum in comitatu Csongra-
diensi prope Szarvas esse" bizouyit ják stb. Szeged 1692 Szept. 9. 

LXXV. 

Leopold császár menedék levele a halas iak részére, melyet 
herczeg Eszterházi Pál nádor kérelmére adot t ki, s melyben szigo-
rúan parancsol ja , hogy emiitett Pest megyében fekvő Halas vá rosá t 
„ganz unperturbir t , urunolestiert und Quart ierfrei verbleiben lassen, 
die Innwohner und Unterhaunen mit a igenmächt ig exactionen Geld-
schazung oder in andere Eroge nit beschweren, Ihnen Ihr gross und 
klein Vieh, Koss, Wagen, Get raydt , Wein, Bier, Yictualien und alles 
anders wie dass immer genant werden mag, weder mit gewaldt noch 
sonsten hinvortnehmen, einige Verlegenheit besehwerth oder schaden 
nit zuefüegen, noch andern solhes zuthun v e r s t a t t e n ; sondern Euch 
dessen allen beyvorbemelter unnachlässiger Straff gänzlieh enthal-
ten, und wiedei", diesen Unsern gemessenen Wil len undMainung auch 
desswegen ertheillen Saluagardia nichts vornehmen, j a villmehr sel-
biger würklich nachleben, und demnach mehrernenten Marckht Hal-
las, wie auch alle Innwohner und unter thanen in allen Vorfallenhei-
ten darbey schiizen und hand thaben sollet, etc." 

Kel t Bécsben 1693 Febr . 12. 

(Közölve egész ter jedelmében Kis-Kun-Halas város tö r t éne te 
okmánytárában 99 -101 11.) 
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LXXVI. 

Jó atyámfiai kun halasi község, az böcstiletes tanács 
panaszképen jelenti előttem, hogy ellene feltámadtatok, bö-
csiiletit meg nem adjátok s végzéseket meg nem akarjátok 
állani, hanem ti okosabbak akartok az tanácsnál lenni. Mi-
vel pedig az mely tagnak feje nincsen, annak el kell veszni. 
Ti nektek száz-száz forint birság alatt parancsolom, hogy 
ezentúl a tanácsbelieket jobban megbecsüljétek, szavokat 
fogadjátok és ellenek fel ne támadjatok, mert ha különben 
cselekesztek az megirt bírságot el nem kerülitek : azon kivül 
egynehányat közületek halálig fogok veretni; hiszen ha mi 
rövidséget teszen nektek az tanács, nekem jelentsétek meg, 
én teszek róla; de hogy ti magatoktul reá feltámadjatok, 
soha meg nem engedem. Ezzel Isten veletek. Datum in civi-
tate Pest die 4 May. 1693. 

Sötér Ferencz 
P. H. az nemes Kunság és Jászság kapitánya. 

LXXVIIL 

Én kegyelmes urunk eő íölsége Léva vég házában la-
kozó Hamar István: magamra vállalván mindkét ágon lévő 
maradékimnak s atyámfiainak terheket: Adom tudtára min-
deneknek az kiknek illik ez levelemnek rendiben, hogy én 
tekintvén méltóságos palatínus urunk eő herczegsége álla-
potját, kiváltképen pedig minthogy ez alább megirt pusztá^ 
kat emiitett kegyelmes urunk eő herczegsége Kunsághoz 
praetendálta, szántszándékkal és szabad akaratbul nemes 
Solt vármegyében tevő Feiértó, Balota, Rekettye, Füzes és 
Eresztő nevő pusztákban való, magam és Agárdi István 
uram részit adtam és per manus is mox et eo facto bocsátot-
tam nemes kun halasi mostani és jövendőbeli bíráknak s 
lakosoknak, épen és egészlen azon jussal és igazságval, 
az mellyel én és emiitett Agárdy István uram birtuk et qui-
dem iure perpetuo et irrevocabiliter, hatszáz rényes forintok-
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ban az minemű forintosok most tizennyolezadfél garasban 
járnak, mely pusztákat in instanti una cum litteris Donatio-
nalibus et statutoriis ea tenus emanatis, emiitett halasi urai-
méknak (fellyebb emlitett summa pénzt eő kegyelmektűi, jó 
és elkelő monetául felvévén) per manus bocsájtottam is7 

semminemű just és proprietast vagy hereditást azon pusz -
tákban magamért, s megirt maradékimért, nem reservaiván 
stb. stb. stb. . . Actum in libera ac regia civitate Pestiensi 
die 5 inensis Deeenibris Anno 1694. 

Következnek a névaláírások : Hamar Is tván és Hamar Feren-
czé 3 tanú előt t . 

LXXIX. 
N • _ . 1 Corisignätio, 

Operum per nos Halasienses ad annonariam do mum 
praestitorum in anno 1695. 

Centum et nonaginta septem Curribus ligna 
ex sylvis et etiam Baja advexinius, pro quolibet 
curru computantur floreni duo, qui faciunt. fl. . 394. 

Farinam caesaream veximus abhine Sze-
gedinum Centenariorum numero 363 cum curri-
bus septemdecim pro quolibet curru floreni duo 
faciunt fl 34 

Quingentae et septem operariorum perso-
nae laborarunt pro qualibet 4 grossi faciunt fi. 301. d. 40. 

Septuaginta quinque mulieres panem pin-
sverunt pro qualibet 4 grossi faciunt fl. . . . 15. 

Pro mille quingentis et quindecim arundi 
num manipulis pro quolibet medius grossus fa-
ciunt fl. . . 37. d. 52. 

Summa fl. 581. d. 92. 
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In anno 1695. 
Dominus annonae praefectus Adamus Antonius Dicht-

ler apud Halasienses consumpsit. 
In vino fl. 76. d. 90. 
In carnibus . . . . fl. 25. d. 76. 
In butyro fl. 10. 
In duabus aceti urnis . fl. 10. 
In viginti bibris laridi . fl. 6. 
In sapone d. 50. 
In candelis . . . . fl. 3. d. 50. 

Summa fl. 132. d. 66. 
Pistores consumpterunt. 

In carnibus . fl. 26. d. 46. 
In vino . . fl. 33. 

fl. 59. d. 46. 
Summa laborum fl. 581. d. 92. 
Summa consumptorum per praefatum 

D. praefectum . . . fl. 132. d. 66. 
Summa consumptorum per pistores . fl. 59. d. 46. 

Summa universa . fl. 774. d. 4. 

LXXX. 

Hogy az nemes kun halasiaknak az gyulai török kivi-
telekor ökreik és szekereikben esett károkat háromszáz és 
húsz forintokra limitálván, ez mostani esztendöbeli portio 
fizetésekben, ugy mint háromszáz és ötven forintokban az 
nemes vármegye bevette és azharmincz forintját, az kivel az 
károknál feljebb megyen az rájok vetett summa, az Szeged-
re vitt liszt árábúl kihajtotta, ezen pecsétes levelemmel re-
eognoscalom, kirül per praesentes eő kegyelmeket quietálom 
is. Datum in civitate Pest 26 Mártii 1696. 

Sőtér Ferencz az nemes 
P. H. Kunság és Jászság vice 

kapitánja mp 

TÖRÖK VI. K. XML. 1—2, 26 
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LXXXI. 

Az mely 13 mérő kása az nemes vármegyétül reá vet-
tetett halasiakra, hogy meghozták fő commissarus uram 
ő kegyelme kezéhez, per praesentes Őket quietalom. Datum 
in civitate Pest die 18 Április Anno 1696. 

Sőtér Ferencz nemes Pest, Pilis és 
P. H. Solt vármegyék viceispánja mp. 

LXXXII. 

Ego infrascriptus recognosco vigore praesentium, quod 
a judicibus et juratis halasiensibus acceperim, de vino men-
suras numero 204. Una mensura veniens per grossos quatuor 
faciunt fl. 41. d. 80. 

De carnibus, unam libraro 7. denariis 
hungaricalibus, libras numero 216- . • . fl. 15. d. 12. 

Summa fl. 56. d. 92. 
Item pistor Philippus Lugiscundl. 

Vinum pro florenis numero . . . 5. d. 25. 
Carnem pro florenis numero . . . 4. d. 41. 

Summa . 9. d. 66. 
Summa summar. . 66. d. 58. 

Quos sexaginta sex florenos, quinquaginta octo denarios 
quam primum pecunias' acqniram, statim me exsoluturum 
compromitto, sicuti et teneor, in cujus rei fídem praesentes 
sigillo et subscription meis roboratas judicibus praefatis 
dandas, duxi et concedendas. Halasy die 25 Mártii 1697. 

Joannes Andreas Eggartner mp. 
P. H. Sac. caes. reg. mattis annonae 

Halasiensis officialis. 
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LXXXIII. 

Quodnullam praetensionem contra oppidumHalas modo 
nec in posterum liabebo propter percussum militem bisce 
attestor; signatum Halas die 24 Junii 1697. 

Incliti Regiminis principis a Vodemuont vicecolonellus 
commendansque. 

Oarolus Demartigny mp. 

LXXXIV. 

Ego Stephanus Kmetth suae celsitudinis palatinalis 
Arcis Kis Mártoniensis vice castellanus, notnm facio prae-
sentium exhibitores, videlicet Mathiam Tót et Andreám Bak 
ex districtu Cumanorum, praesentasse duas vaccas qnamlibet 
cum vitulo, pro parte suae celsitudinis palatinalis et reliquis 
se. Kis Mártony 22 Octobris 1697. 

LXXXY. 

Savoyai Eugén menedék levele. Signatum Kays . Veldlager 
Valdr i th Sablia den 15 Octobr. 1698, melyben ti l t ja, bogy a halasia-
ka t az átmenő ka tonák bequartélyozással , fuvarozással s más zsarolá-
sokka l ne terhel jék. (Megjelant a halasi krónika 102—3 lapjain.) 

LXXXVI. 

Anno 1698 die 16 novembris nemes kun halassi urai-
mék ő kegyelmek az elmúlt nyári két milliobeli restantiaban 
hoztak kezemhez negyvennégy körmöczi aranyat, mindeni-
ket számlálván négy négy forintban és 25 öt pénzben. Kik 
között egyike hiános volt és hat garas hija. Azonkivül három 
közönséges aranyat, kik is négy négy forintban vétettek be, 
de azok közül is egyikének hat kis garas hija volt, egy fo-

2 6 * 
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rintost és huszonöt pénzt, mely summa szerént tészen száz 
kilenczven kilencz forintot és hatvanöt pénzt. Kirül per 
praesentes ö kegyelmeket quietalom. In civitate Pest die 2G 
novembris 1698. 

Sötér Ferencz nemes Kunság 
P. H. és Jászság vicekapitáuya. 

LXXXVII. 

Generose Domine nobis observande. 

Salutem et nostram benevolentiam. Vettük az kegyel-
med levelét; a mi azért a Kunság conscriptioját illeti, csak 
azon helyeket kell conscribálni, a melyek azon vármegyék-
ben vannak. Értjük kegyelmed leveléből, hogy bizonyos ha-
lasi juhászt az tolvajok megöltek, melynek neminemü mar-
hái marattanak és pénze; kegyelmed azért azon marhát 
mindenestől mennél előbb hajtassa Pápára Mottko Ferencz 
ur kezéhez, ő pedig ide fogja hajtatni Sárvárra, mivel azon 
sárvári jószágot megvettük és az majorokban alkalmas mar-
hákat köll szereznünk. In reliquo Isten éltesse kegyelmedet 
jó egészségben. Datum Sárvár die 13 mensis Decemb. Anno 
1698. 

Generosae dominationis vestrae. Benevolus 
Paulus Eszterházy. 

Külciim : Generoso domino Francisco Sötér, comitatuum Pest 
Pil is et Solt vicecomiti nec non Cumanorum et J a z y g u u m nostrorum 
Ticecapi taneo etc. nobis observando. Pest. 

LXXXVIII. 

Én a nemes Kunságnak adom tudtára, Hajmasi Mihály 
uramnak juhait ahoz tartozandókat senki meg ne liáboritsa, 
adok szabadságot, hogy semminémü se juhaiból sem barmá-
ból, ha nem szabadon valahon a kun pusztán megfordúlna 
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szabadon bocsáttassék, mert a ki megkárosítja, nem a Hajmási 
uram, hanem az a ki megkárosítja, az vall kárt. 1698. 

P. h. czimer és N. P. P. h. czimer és N. P.. 
Kívülről: A. 1698 Hajmási Mihály juhai szabadon j á rhassanak 

a kun földön Nagy Péter ispány commissiója. 

LXXXIX. 

Ajánlom szolgálatomat kegyelmeteknek. 
Ide érkezvén Hacsi Marso néhai szegedi török, jelenté 

előttem, hogy halasiaknál 50 czikkel aranyig való adóssága 
volna, kiket is adott volt halasi Dávid János és Kis Mihály 
kezében mint nálla levő obligatoria levele tartja. Kihez ké-
pest akarom a b. városnak tudtára adni, ha akarja neki 
megfizetni vagy nem, melyet Oszmán basának életfejében 
adott említett Dávid János és Kis Mihály, erről bizonyos vá-
laszát mennél hamarébb elvárom. 

Ezel maradok jóakarója 
Császári urunk ő felsége 
marsckclli regementje ka-
pitánya és szegedi com-
mendánsa Carl von libenberg 

Szegedini 12 Sept. 1699. Hauptm. 
Külczim: Halas varosa mostani főbirá jának N. N. becsületes 

esküdtének ez levelem adassék . 

B) 
Copia Hacsy Marso Amhett leveleinek. 

Első halasi Dávid János és Kia Mihály vettünk falu 
szükségére, minthogy a szegény falu küldött minket, hogy a 
fogházból minket kivigyen, kértünk külcaen Szegeden lako-
zó Hacsy Amhettül ő nagyságátúl és adott 50 czikkel ara-
nyat, mely aranyokat Oszmán pasa Ő nagyságának életért 
adtunk. Datum Anno die locoque ut supra. 

Halasi Dávid János Kis Mihály -}-. 
Jegyzet: Ezen B) a lat t i másolat melléklete a fennebbi levélnek. 
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cx. 
. K i v o n a t 

1752. Csótka Imre kir. táblai h. jegyző által Bakó 
Ferencz részére eszközölt tanuvallatásból. 

Tertius testis Turző János halasi 66 éves et c. Reket-
tye Fejértó és füzesi puszták iránt ekképen a régi Balass 
öreg deáktul, ki is annak előtte régi időkben török világ 
előtt is notariusa vala Halas városának, attul száma nélkül 
hallotta beszélni, hogy a fatens jól rá figyelmezne beszédire 
örök emlékezetnek okáért, ha valaha kérdés támadna, hogy 
néhai Agárdy és Hamary famamiliák derék törökre járó vi-
téz katonák voltanak, hivséges szolgálatokért azon fentne-
vezett pusztákat az akkori uralkodó felséges császár adta 
volna nekik örökösen, a mint akkori időben békességes biro-
dalmában is voltanak mind addig, miglen török világ el nem 
terjedvén és Magyarországot egészen el nem lepte a sok 
pogányság, de legottan mivel abban az időben is fent akar-
ván tartani örökös jusokat és recognoscaltatni örökségé-
azon pusztáknak halasi uraimék által, jóllehet már akkor 
török hatalma alatt lévén Halas városa, mindazonáltal akkor 
is azon fentirt urak kérték mindétig az árendát azon pusz-
táktól, hogy recognoscáltatnék azzal is, ugyan csak egyszer 
kétszer akkor is megadták az árendát azon pusztáktól, ha-
nem azután gondolkozott egyik is, másik is a halasi lakosok 
közül, hogy ugy is már most nékünk nem sokat parancsol-
nak azon fentirt urak, mivel már a töröknek hatalma alatt 
vagyunk, dézmát és más adót ugy is már töröknek adtunk 
azért semmit sem tartoznának adni u. m. árendát a fentirt 
uraknak, csak hallgatásban vették, azonban fentforgó urak 
megneheztelvén, katonákat magoknak fogadtak, azokat Lé-
váról lekü'dvén, a hol csak tanáltak azon fentnevezett pusz-
tákon lovakat egészlen elhajtották fel Lévára, ugy azután 
onnét váltották ki az halasiak, az is ugy esett, hogy javát 
ott tartóztatták az elmaradott árendáért, a rosszát pediglen 
haza bocsátották, alig nyugodtak meg idehaza, megint neki 
került a tatár egészlen elhajtotta, még a fatens nagyatyját is 
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akkor vágták le, ugy azután is egy néhány esztendővel, 
hogy nem akarták vagy is nem tehették le az árendát a ha-
lasiak, megint ujobban katonákat küldöttek, akármelyik 
fennt nevezett pusztákon találtak marhákat az halasiaknak, 
egészen elhajtották a kecskeméíi homokok közzé, még a fa-
teusnek nagyatyja marhája is sok oda hajtatott másokéval 
együtt, a melyeknek is ugyan csak kiváltásokra a fatensnek 
öreg nagyannya egy testvérével együtt két halasi tanácstu-
rendeltetett eskiitt emberekkel, legalább tizennyolczszáz fol 
rintokat vittenek, de azon kiviil még Kecskeméten is kilencz 
százat kértenek fel hozzá, de még is a sok kérésekre elen-
gedtettek egynehány száz forintok, ugy fizették ki az áren-
dát, hanem azután a mikoron békesség meglőn azon fentne-
vezett öreg Balázs Deák akkori uralkodó Palatinus urhoz 
folyamodott, mint akkori Deputatus az halasi városátúl, hogy 
azon nevezett pusztáknak földes vagy is örökös urok által, 
behajtáskor a marháknak történt sok károkat fordittatná 
vissza velek a városnak, a minthogy is igérte volt akkori 
Palatinus ur, hogy fogja maga eleibe citálni őket, a mint ugy 
is lett, ugy azután estek azon puszták a halasi város keze 
alá; tudták a pusztákat a behajtásban és azon birtokban 
is foglaltak mindegészlen, mivel akkori Palatinus ur párto-
kat kivánta fogni mindenekben, hanem azután továbbá 
ugyan csak támadott volt egy bizonyos ág azon fentnevezett 
familiákbul, a mely a marhák behajtásában nem volt részes? 
azttudgya, hogy kereste a maga részét, a mint meg is nyerte 
mert a fatensnek édesatyja is 20 petákot fizetett 20 napi szán-
tós földért Fiizesi pusztán, ugy Reketye pusztán is a fatens 
attya a báttyával együtt hatvan forinton váltottak magoknak 
földet azon ágtul, ugy más gazdák is etc. fatens hallotta is 
azon ré^i néhai Balázs Deáktul hogy azon fentnevezett fa-
miliák után birná Halas városa fentirt pusztákat, nem mint 
kunságbeli jusokkal hanem mint azoktul szerzett jószágot 
azoknak jussaival birják e?c. ad 4-m. A midőn a mostani 
felséges királyné asszonyunkkal halasi uraimék a magok 
igaz kunságbeli jussokat privilegiáltatatni akarták, akkor 
lakosok a szegénye a városnak egymással vetekedvén, hogy 
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mivel már egyszer felváltották lett légyen azon pusztákat, 
vagy is mivel már ugy is a marháknak régi behajtásában 
és kártételben abban tudván a város, és magáévá tévén a 
becsületes város, nem szükséges volna annyi számú pénzt 
oly hamar héjában fizetni a szegénységnek etc. nem kellene 
felvallani kun pusztáknak azon árendás pusztákat etc. Ba-
lotát pediglen, minthogy akkori időkben Halas városában 
Profont háza volt ő felségének, hogy im az Halas város 
dolgosokat mindétik adott volna, azért akkori uralkodó F. 
császár ad'a volna Halas városának azon Balotay pusztát, 
ugy halotta mástul etc. 
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CXI. 

Érdemes és tiszteletre méltó testvéreim Szelim efendi 
és Ahmed aga! Nagyrabecsült, vallásos s igazságtól átha-
tott személyetek elé az őszinteség csigáiban termett drága 
gyöngyöket szórva — tisztelet s szeretett, hangján tudako-
zódom mint létetek felől! — Az isten — a ki áldassék s 
magasztaltassék, — őrizze meg nemes lényeteket s baráti 
lelkületeteket bajtól, betegségtől, szerencsétlenségtől, veszé-
lyektől s minden gonesztól. Az isten küldötteinek főnökéről 
Muhammedről — kire üdv —- megemlékezvén. Amen. Ezen 
levél Írására az adott okot, hogy a kázádban eső Halas lakói 
minden palánkjaitokbeli agák és gházik ellen panaszt szán-
dékoznak emelni vezir urunk ő nagysága előtt. Mi hogy 
kedvességteket körülményeikről tudósíthassuk, a meghall-
gatatást kérőkkel menni nem akartunk s tőlük mind a kért 
tiltó parancsot, mind a feljelentést megtagadtuk. Azok mon-
dánk — a mi barátink s azon efendi s amaz agák, ha tör-
tént volna is valami abból mit ti beszéltek, olyat nem csele-
kedhettek s még csak gyanú sem lehet rájok ! Mondák azt 
is, hogy midőn a gházik nálok szállva őket károsítják, tiká-
raikat ki nem keresitek vagy legalább vissza nem térítitek. 
Azután hogy ha egy fogoly kerül kezeik közé, ti azt tőlök 
elveszitek s ha engedni nem akarják, fenyegetésekkel áll-
tok elő, hogy majd elbántok vélek. Igy kell nekünk, mon-
dának ők, szenvedünk szünet szüntelen s ha e méltatlansá-
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gok meg nem gátoltatnak, nem bírva ki azokat, tönkre jut-
nak ! — Ezek után pártfogásunkért esedezve kérnek, hogy 
mindezektől jelentést tegyünk, mi azonban ezt megtagad-
ván, sieténk, hogy e sorok által benneteket értesítsünk s a 
veszély nagyságára figyeltetve egyszersmind kérjünk, bogy 
az emiitett halasi rajákat ez ügyben újra idejönni ne enged-
jétek. Benneteket látnom nagy örömemre szolgáland! Kü-
lönben ki ellened tör, térüljön hátra ! 

Az 
istenhez könyörgő 
szegény Ibrahim 

bajai molla. 
U. i. Az oszmán birodalomban, Istené legyen a dicső-

ség! — igazság uralkodik. Most arája kihallgattatik. Előre 
látásra van szükség, az Ítélet utoljára következik ! Ha elő-
adásuk feljelentetik, azon esetben mit cselekedjünk s vele-
tek mit tegyünk? Én kedves barátim ! az illető jelentést ma-
gámnál tartva ezúttal megkegyelmezek, de mindannyitokat 
barátságosan kérlek, hogy az emiitett városbeli alattvalók 
nak többször okot ne adjatok. A kegyelem nagy, igazságo-
sak legyetek! Egyúttal, üdvözletem mellett, kérem mind az 
érdemes agákat, mind a gházikat, hogy óvatosak legyetek ! 

Kivül: Isten segedelmével a szabadka i pa lánkban lakó kitűnő 
jelességii imámnak Szelim efendi tes tvérünknek adassék. Üdv s sze-
rencse k ívána t ta l ! 

CX1I. 

Nagyrabecsült, nagy tudományú efendi! 
Őszinte s számos üdvözletek s szerencse kivánatok 

után tiszta barátság hangján adatik tudtul mi itt következik: 
áldás- és ígazság-lakta kázádban eső Halas városbeli raják 
küldöttjük által jelenték, hogy midőu a Dunán sajka vagy 
császári hajó megy, legyen az sok vagy kevés, tőlök min-
denikhez kivánnak evező vagy vonó munkásokat, mi rájuk 
nézve felette terhelő. A Sárköz, mint mondá ez közel van a 
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Dunához, még 's fel van mentve ezen teher alól, még Ök tá-
voli lakásuk mellett is vannak arra kötelezve, mi pedig nem 
volna megengedhető. A lakosokat ktiiönben is csak ezer baj 
közt lehetett oda telepíteni, s e vidék igen sokat szenvedett. 
Lakóhelyük egy időben az átkozott hajdúk tanyája volt. 
Ezért teljességgel nem engedhetem meg, hogy azok ilyes 
szolgálatokkal terheltessen k. Végezzék ezeket azon fal-
vak, melyeknek ez köfelességök, s ne engedd, hogy általuk 
ezek terheltessenek. — Üdvözlöm az emineket is ! ők is óva-
kodjanak az ilynemű sanyargatásoktul. Az emiitett város 
igen sokat szenvedett már eddig is, lakosaioak elszéledését 
hát elő ne idézzétek. A többire nézve élted s szerencséd tar-
tós legyen! 

Hadsi Ibrahim 
szegedi veli. 

Kivül tőrökül: A nagyrabecsül t s nagy tudományú baja i efen-
di ő uraságának . 

Magyarul: Ibrahim basa levele, hogy ha jó t ne vonjanak 
az halas iak . 

CXIII. 

Halas városa lakóinak, üdvözlet után tudtul adatik, 
hogy ezeu lehelet vivő emineknek, u. m. Abubekr agának s 
társainak a végre adatott ez, hogy hozzátok érkeztével el-
maradt adósságtokat ezek kezébe hiány nélkül lefizessétek. 
Különben pedig törvényes mentségékkel itt a törvény-ülés 
(:medsliszi serije) előtt megjelenjetek. 

Ali 
bajai molla. 
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CXIV. 

Halas városabeli rájáknak tudtúl adatik, hogy ezen 
levél vétele után minden háztól (porta) 7—7 munkást ren-
deljetek ki, a kiket szombatra Bajára hozzatok. El ne mu-
lasszátok, mert kérdőre fogtok érte vonatni. így értsétek. 

Mulijeddin 
bajai kadi. 

cxv. 
Azon árpa, liszt, dara, második s harmadik liszt meny-

nyiség jegyzéke, melyet a bajai kázában eső Halas lakói ide 
szállitottak imitt következik: 

1037 kila árpa. 148 V2 kila első liszt. 153'/2 kila dara. 
44Va oka második liszt. 297 ya oka harmadik liszt. 

A felül megnevezett város lakói az itt elésorolt árpa, 
liszt, dara mennyiséget hiány nélkül s teljesen átszolgál-
tatták. 

Mahmud 
szegedi kethuda. 

CXVI. 

A szegedi liva bajai kazájában. 
Halas városa: 

. . . birájának ajándéka (jáde) 
682 . . . gabona. 

Az imént emiitett biró az ajándék gabonáért eleget 
tévén tőlünk ezen tezkerét kapta, hogy ezt szükség esetében 
előmutathassa. 

Ali 
bajai emin. 
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CXVII. 

Halasi biró nevü alattvalóknak — illő köszöntések 
után! 

A zálogban nállatok maradt kocsiért, kancza lóért, 
vas rúdért, két zsákért (két eljött belőle kettő ott maradt, 
— mindössze kilencz volt), — egy szolgát küldöttünk hoz-
zátok. Az itt megirt dolgokat tehát azon szolgának átadjá-
tok másként ne cselekedjetek! 

Musztafa 
topcsi aga. 

Kivül tcrökűl: ezen level a halasi biroknak adassék, kiknül 
ezen tezkeré t temesszük gyanánt megőrizzék. 

CXVIIL 

A juhokat, melyek halason voltak, elvitettük, nehogy 
más valaki által elvitetvén mi károsodjunk. 

Uj-görög nyelven van irva ; ford. Horváth Zsigmond. 

CXIV. 

Mi korponai praesidiumban lakos vitézlő Tönké János, 
Bányai János és Juhász Mihály több társainkkal együtt 
vetttik fel az szabadkai két Musztafának az sarczát az ha-
lasi uraimék által: Kis Mihály, András deák, Bagosi György 
és Pécsi Mózes által háromszáz tallért hetven kalpag, 70 
csizma 70 vég aba, tiz hegyes tőr, egy vég gránát. 





A II-ik KÖTET 

T A R T A L M A . 

KŐRÖS. 

CCC. Szemere Pál körösi bíró Mohar im és Mehemed 
odabasákat várakozásra kéri 1672, 21. Aug. . 

CCCI. Vatai Pál szolgabíró tudósítja a körösieket a ki-
vetett portapénzről, Fülek 1672. Aug. 26 

CCCII. Nyugtatvány Gólya Mihók halála díjáról 1 6 7 2 . 
CCCIII. (törökből) Tezkere széna-tartozás befizetéséről Sept. 

1 3 — 2 3 . 1 6 7 2 
CCCIV. (török) Tezkere félévi lajosi pusztabér befizetésé-

ről 1672 October 17 
CCCV. (török) Tezkere 30 szekér fa beszolgáltatásáról a 

vezér konyhájára 
CCCVI. (török) Tezkere 100 szekér fa beszolgáltatásáról 

1 6 7 2 Novemb. 25 
CCCVII. (török) Tezkere a vatyai puszta bérbeadásáról 

1 6 7 2 
CCCVIII. Kötlevél a körösiek és kecskemétiek által Muralin 

béknek adott 3 1 tallérról 1672 . 
CCCIX. (törökből) Tézkere a dzsizije és meszarif befizeté-

séről 1672 
CCCX. Gyöngyösi István nyugtatványa a lajosi és karai 

puszták bérének befizetéséről 16 72 Mart. 31 . 
CCCXI. (Rep. ford.) Engedély a körösieknek romladozó 

malmok újra felépítésére 1673 Mart. 9 
CCCXII. (török) Tezkere a dzsizije és meszarif befizetéséről 

1 6 7 4 Febr. 1 
CCCXIII. Körösiek folyamodványa a fiileki vármegyéhez, 

hogy a paraszt rendről vétessék le a portapénz-
nek a nemesek helyett való fizetése s erre kelt 
tagadó válasz 1 6 7 4 , 22 Máj 

Lap. 
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Lap. 
CCCXIV. Erős Mihály körösi főbíró kötlevele a budai 

Márton zsidó deáktól felvett pénzöszvegrol 
167 4. 2 5 Máj 9 

CCCXV. (törökből) Tezkere dzsizije és maszarif befizeté-
séről Máj . 28 1674 10 

CCCXVI. Monaki Is tván nyugtatványa a vatyai pusztáról 11 
CCCXYII. Tömösvári János behódolási levele Ali egri pa-

sától 1 6 7 4 Nov. 20 11 
CCCXVIII . (törökből) Tezkere Lajos puszta felebéréröl 1 6 7 4 

Oct. 2 8 12 
CCCXIX. (törökből) Tezkere 39 beadot t tyúkról 1 6 7 4 , 

Dec. 7 12 
CCCXX, (törökből) Mizsei puszta bérbeadásáról tezkere 

1 6 7 4 13 
CCCXXI. (törökből) Vatyai puszta bérbeadásáról tezkere 

1 6 7 4 13 
CCCXXII . (törökből) Pótbaraszti puszta bérbeadásáról tez-

kere 1 6 7 4 Apr. 7 — 1 7 13 
CCCXXIII . (törökből) Tezkere derék summa befizetéséről 

1 6 7 5 Máj . 26 . . . ' . . . . 14 
CCCXXIV. (törökből) Tezkere a lajosi puszta félévi béré-

ről 1 6 7 5 14 
CCCXXV. Muszli nazur körösi embereknek fogva felvite-

tését rendeli 1676 Oct. 17 . . . . 15 
CCCXXVI. (törökből) Pótharaszt bérbeadásáról tezkere 1 6 7 6 

Febr. 16 , Mart. 16 15 
CCCXXVII. Andrási Miklós nyugtatványa Kara és La jos 

puszták béréről 167 6 Apr . 6 . . . . 1 6 
CCCXXVIII . Vatai P á l nyugtatványa a portapénz befizetésé-

ről 1 6 7 6 April 13 16 
CCCXXIX. (törökből) Tezkere a meszarif akcse befizetésé-

ről 1 6 1 6 April 13 17 
CCCXXX. 1676-diki Iiegestrum 17 

CCCXXXI. Gröcse Is tván nyugtája a mikebudai pusztáról 
1 6 7 6 Febr . 12 23 

CCCXXXII . (törökből) Tezkere a lajosi puszta fele bérének 
befizetéséről 1676 Máj . 7 . . . . 2 4 

CCCXXXIII . (törökből) Tezkere 100 szekér fa beszállításáról 
167 6 Máj . 23 24 

CCCXXXIV. (törökből) Tezkere 3 0 0 oka vajnak behozatalá-
ról 1 6 7 6 Máj. 29 v 24 

CCCXXXV. (törökből) Tezkere gyapjúpénz befizetéséről 
167 6 Jun . 4 25 
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Lap. 
CCCXXXVI. (törökből) Tezkere derék summa befizetéséről 

167 6 Jun. 7 . 2 5 
CCCXXXVII. Vesselényi Pál Őr Mihályt és Görbe Mihályt 

peres ügyben felparancsolja. Túr. júl . 17. 
1676 25 

CCCXXXYIII. (törökből) Tezkere 2 0 0 kila buza beszolgáltatá-
sáról Septemb. 9. 1676 26 

CCCXXXIX. (törökből) Tezkere 2 0 0 szekér széna beszolgál-
tatásáról 167 6 October 9 26 

CCCXL. (törökből) Tezkere a lajosi puszta fele bérének 
befizetéséről 1 6 7 2 October 29 . . . 2 7 

CCCXLI. Király János győri főharminczados Szabó Mi-
hályt bizonyos pénzkereset ügyében Győrre 
rendelni 167 6 Novemb. 4 . . . . 27 

CCCXLII. (törökből) Tezkere Juhász Gyurka felakasztá-
sáról 1 6 7 6 Novemb. 15 29 

CCCXLI1I. (törökből) Tezkere vérdíj befizetéséről 1676 
November 17 29 

CCCXLIV. (törökből) Tezkere a vérdíj-tezkeréért járó díj 
befizetéséről 167 6 Nov. 17 . . . . 29 

CCCXLV. (törökből) Dzsizije befizetéséről 167 6 Nov. 27 30 
CCCXLVI. (Rep. ford.) F e r m á n , hogy a 100 tal lár vajda 

ajándékát ne vegyék a körösieken 1676 
Dec. 1 7 — 2 7 . 3 1 

CCCXLVII, (Rep. ford.) Fermán, hogy a ser és kanun elle-
nére füstölt hás, vaj, tehén és 20 szekér fa a 
körösiektől ne követeltessék a terdsümán ál-
tal 1676 Dec. 1 7 — 2 7 3 1 

CCCXLVIII. (Rep. ford.) A defterbe be nem írt jobbágyok 
maradékai a zaimok és timárok által hábor-
gattatván az ellen fermánt nyernek 167 6 
Deczemb. 27 , Január 27 3 2 

CCCXLIX. (törökből) Tezkere a bedel nuzul befizetéséről 
1676 . 3 3 

CCCL. Becskeházi András Borsod- s Csongrádmegye 
viczispánja Szabó Ferencz ügyében Barna 
János nevü ember felküldését k ívánja a körö-
siektől 167 7 Január 3 3 4 

CCCLI. (Rep. ford.) F e r m á n , mely a 200 szekér széna 
és a 200 szekér fának követelése alkalmával 
részi dijet czím alatt beszedett terheltetések 
ellen adatott ki 1677 Jan. 5 — 15 . . 3 5 

CCCLII. (Rep. ford.) A körösiek a válik részéről történt 
nyomorgatás ok ellen, különösen a várerődí-

t ö r ő k m, k. e m l . 1—2. 2 7 



4 1 8 TARTALOM. 

tési szolgálat ellen fermánt nyernek 167 7 
Jan . 5 — 1 5 

CCCLIII. (Rep. ford.) Budai gyalogság által terheltetések 
ellen kieszközlött fermán 1677 Jan. 5 — 15 

C C C L i y . (Rep. ford.) A derék summa 1140 tallérig fel-
csigáztatván, a körösiek ez ellen folyamodnak 
1 6 7 7 Jan . 5 — 15 

CCCLV. (Rep. ford.) Fermán, mely a Kőrösre betelepült 
kécskeiektül megfizetett dzsizijének a szegcdi 
dzsizijedár ellenére ú j r a követelését t i l t ja 
1 6 7 7 Jan . 6 

CCCLVI. (Rep. ford.) Fermán, mely a salétromgyártással 
foglalkozó jobbágyoknak azon szín a l a t t , 
mintha ők eminek , amilok , timárok, zaimok 
jobbágyai volnának, elhurezoltatását t i l t ja 
167 7 Jan . 6 

CCCLVII. (Rep. ford.) A hajdu-ölés czím alatt felzsarolt 
vérpénz ellen kiadott fermán 167 7 Febr . 
4 — 1 4 

CCCLVIII. Deutrum az Urházi István által vásárolt marhák 
ügyében 167 7 Márez. 9 

CCCLIX. Szőrös András manumistiója 
CCCLX. Bubori Balázs kőrössi főbíró Becskeházi András 

Borsod- és Csongrádmegye viczispánjához fo-
lyamodványa Szabó Ferenez praetensioja 
ügyében 1677 April 2 5 

CCCLXI. Deutrum a Szabó Ferenez marhái végett végre-
ha j to t t inquisitioról 167 7 Máj. 3 

CCCLXII . (törökből) Tezkere a sereg szükségei fedezésére 
kivetett adó befizetéséről 1677 Máj. 3 1 

COCLXIII. (Rep. ford.) Handán csausz igaztalan követelései 
ellen a medzsliszi serie által kiadott veszika 
1 6 7 7 Jul . 15 

CCCLXIV. (Rep. ford.) Fermán , melylyel a ser és kanun 
ellenére buza, vaj, s gyapjupénz követelése el-
tiltatik 167 7 Aug. 3 0 — Sept. 8 . . . 

CCCLXV. (Rep. ford.) Fermán a defterdzsedíd ellenére kö-
vetelt oszporapénz ellen 1677 Aug. 3 0 — 
Sept. 8 

CCCLXVI. A véletlen halállal kimultakért szedett dijet el-
len kiadott fermán 1 6 7 7 Aug. 3 0 — Sept. 8 

CCCLXVIl . (Rep. ford.) Fe rmán , mely a dzserime szedést 
csak azon esetre engedi meg, ha a vétek elkö-
vetése bebizonyult 167 7 Aug. 3 0 — Szept. 8 

Lap. 

36 

37 

38 

38 

39 

4 1 

41 
44 

45 

47 

48 

49 

50 

52 

5 3 
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Lap. 
C C C L X V n i . (törökből) Másolata a kadik által a termé-

szetes halállal kimultakért szedni szokott 
2 0 — 3 0 tallérnyi követelések ellen kia-
dott rendeletnek 167 7 Aug. 3 0 — Szept. 8 5 4 

CCCLXIX. (törökből) Tezkere derék summa befizetésé-
ről 1677 . Dec 55 

CCCLXX. Nazur tiszttartói, szubasái, ha kimennek, kü-
lönböző zsarolásokkal ne háborgassák a 
szegény népet 1678 Jan. 27 . . . 55 

CCCLXXI. A körösi tanács Sági Jánosnak szolgálatáért 
telket adományoz 1867 Febr. 23 . . 5 6 

CCCLXXII. (törökből) Tezkere a befizetett 2 0 0 tallérról 
a summából 1 6 7 8 Mart. 1 2 — April 27 57 

CCCLXXIII . (törökből) Tezkere Lajos félévi földbérének 
befizetéséről 1 6 7 8 Apiil 57 

CCCLXXIY. 1678-diki Regestrum 58 
CCCLXXY. (törökből) Tezkere Yatya bérbe-adásáról 26 

Máj. 1 6 7 8 62 
CCCLXXVI. (törökből) Tezkere a karai földbér befizetésé-

ről 27 Máj. 1 6 7 8 . . . . . . . 62 
CCCLXXVII. (törökből) Tezkere a derék inumma befizeté-

séről 1 6 7 8 Máj. 27 62 
CCCLXXVIII . (törökből) Tezkere Ágoston György fiának 

ökör által történt véletlen haláláról, ki-
adta a pesti naib 1 6 7 8 . Julius 13-— 
Aug. 9 63 

CCCLXXIX. Ugyan e tárgyban a budai defterdár tezkeréje 
1678 Ju l . 1 1 — Aug. 28 . . . . 63 

CCCLXXX. (törökből) Bedel nusul-váltság befizetéséről 
tezkere Aug. 1 9 — Sept. 17 1678 . 6 4 

CCCLXXXI. Birság befizetése Mihók részéről, ki Varga 
János lábát dikicscsel megszúrta 1 6 7 8 
October. 6 6 4 

CCCLXXXII. Birság befizetése Varga János részéről, a ki 
Mihók fiának lábát bicskával megszúrta 
1678 October 6 64 

CCCLXXXIII . (törökből) Tezkere sz. Dömötör-napi 100 sze-
kér fa beszolgáltatásáról November 4 1678 65 

CCCLXXXIV. (törökből) Tezkere a dzsizije és meszarif be-
fizetéséről 12 Nov. 1 6 7 8 . . . . 65 

CCCLXXXV. Balogh Mihály nyugtája a portapénz befize-
téséről 1 6 7 8 Dec. 16 65 

CCCLXXXVI. (törökből) Tezkere a szalajine befizetéséről 
1 6 7 8 66 

2 7 * 
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Lap. 
CCCLXXXVII. (törökből) Tezkere a sz. Györgynapi száz 

szekér fa befizetéséről 1678 . . . 66 
CCCLXXXV1II. Körösiek folyamodványa Muhamed aga ellen, 

a kinyert fetva értelmében leendő eldön-
tésére ügyöknek 1678 66 

CCCLXXXIX. (törökből) Fetva a fentebbi tárgyban . . 67 
CCCXC. Sánta Balázs, Farkas Ábrahám szénabírák a 

hatalmasoktól követelt kezöknél levő 2 5 0 
tallérhoz 50 tallért kérnek 167 8 . . 67 

CCCXCI. Haczi tihája körlevele, melyben f á t , szénát , 
holtszenet követel 17 Január 1679 . 68 

CCCXCII. Budai Olajbég körlevele, melyben a fa-, szén-, 
árpa-hátrálékot követeli 167 9 Febr. 16 68 

CCCXCIII. Murtazán bék körlevele, melyben egy-egy 
szekér fát kér a három várostól 12 Máj. 
1 6 7 9 69 

CCCXCIV. Barsi Imre szolgabíró körlevele, melyben a 
széna- és abrak-impositiok felküldetését 
sürgeti 1679 Febr. 10 . . . . 69 

CCCXCV. Dúl Mihály füleki seregbíró körösiektől a Kí-
gyósi Andrásnak ígért 6 tallért nyugtat-
ványozza 1 Márt, 1679 . . . . 70 

CCCXCYI. (törökből) Veszika a körösiek számára Pesten 
történt házeladásról Martius 1 4 — 2 4 
1 6 7 9 70 

CCCXCVII. 1679-diki Regestrum . . . . . . 71 
CCCXCVin. Körlevél Musztafa aga t ihája bégtől , mely-

ben a harácsonként kivetett adó befizeté-
sét sürgeti 26 Máj. 1679 . . . . 75 

CCCXCIX, Memoriale a Fülekre beszolgáltatandó ajándé-
kokról s füleki határozat , hogy a széna-, 
zab-impositiojuk bevitelével ügyök eldön-
téséig várhatnak 15 Jul . 1679 . . . 75 

CCCC. Gróf Ballassy Imre egy tisztelendő francisea-
nus frátert magához kéret Aug. 25 1679 76 

CCCCI. Muszli effendi nazur körösi és kecskeméti em-
berektől harminczad behozatalát sürgeti 
18. October 1679 77 

CCCCII. Gyöngyös-vidéki földesúr jobbágyának szö-
kött nejét visszaköveteli 19 Febr. 1679 77 

CCCCIII. Vaji M. körösi schola-mester egyetemekre 
akarván menni, a körösi tanácstól segélyt 
kér. 1680 April 78 

CCCCIV. 1680-diki Regestrum 80 
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CCCCV. Michaleb Miklós alispán 40 forint bírság 

alatt parancsolja a megidézendők megje-
lenését Jun. 5 1680 . . . . . 83 

CCCCVI. (törökből) Tezkere árpapénz beszolgáltatá-
sáról 1 6 8 0 Aug. 2 7 — Sept. 24 . . 8 3 

CCCCVII. A magyar királyi kamara t u d a t j a , hogy 
Andrási Miklós pártfogását Kőrös szá-
mára kikéré 13 Sept. 1 6 8 0 . . . 83 

CCCCVHE. (törökből) Tezkere a szent-dömötörnapi la-
josi pusztabér befizetéséről l G 8 0 N o v . 12 8 4 

CCCCIX. (Rep. ford.) A khizméti bedel befizetéséről 
2 évre nyugtatvány 1 6 8 1 April 7 . 8 4 

CCCCX. Eszterházy Zsigmond nyugtá ja a vatyai 
pusztabérről 1 6 8 1 April 22 . . . 85 

CCCCXI. (törökből) Tezkere lajosi puszta fele béré-
nek befizetéséről 1 6 8 1 . . . . 85 

CCCCXII. 1861-diki Regestrum 86 
CCCCXIII. (törökből) Körösi szegények folyamodványa 

a defter effendi el len, ki 4 0 0 tallér kö-
vetelésért a bírákat fogságba vetette 1 6 8 1 
Máj 89 

CCCCXIV. (törökből) Tezkere a bedel asar s egyéb 
tartozások befizetéséről 1 6 8 1 Jun. 5 90 

CCCCXY. (Rep. ford.) A körösiek folyamodványa, 
melyben a bozsuk keszime szedését el-
töröltetni kérik 1 6 8 1 . . . . 90 

CCCCXVI. (törökből) Tezkere a bozsuk keszime befize-
téséről 1 6 8 1 Maj. 13 . . . . 91 

CCCCXVII. (törökből) Tezkere a dzsizie befizetéséről 
1 6 8 1 October 9 9 1 

CCCCX VIII. Csorgál Ferencz nyugtatvány a a portapénz 
befizetéséről 1 6 8 1 October 16 . . 9 1 

CCCCXIX. Hacsi Musztafa körlevele, melyben egy el-
szaladott asszonyrabját visszaköveteli 
1681. October 17 92 

CCCCXX. Mehmed defterdár 20 karót s két szekér 
vesszőt követel 1681 . . . . . 92 

1682-diki városi regestrum . . . . 93 
(törökböl) Körösiek folyamodványa , mely-

ben a tallérnak folyó értékben való el-
vételét kérik 1682 . Máj. 30. . . 1 0 1 

(törökből) Fetva ugyanezen tárgyban 1682 . 
Máj. 30 1 0 1 

CCCCXXI. 
CCCCXXII. 

CCCCXXIH. 
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CCCCXX1V. (törökből) Tezkere a derék summa befizeté-

séről 1682. Jun . 3 102 
CCCCXXV. Kecskemétiek tudakozódnak a tatár járásról 102 

CCCCXXVI. Semsey András ónadi viczekapitány körle-
vele, melyben ké t ember felküldését ren-
deli 1682. Jun. 11 103 

CCCCXXVII. Hadzsi Amhát nazurbék körlevele a három 
városhoz, melyben figyelmezteti ő k e t , 
hogy Bal aga többé nem tihája s ajándé-
kot neki ne adjanak 1682 . Aug. 4. . 104 

CCCCXXVIII. Dervis bék körlevele a három városhoz, 
melyben minden helységből a bírónak 
tizedmagával bejövetelét sürgeti 1 6 8 2 . 
Aug. 14 105 

CCCCXXIX. (törökből) Tezkere Mike Buda kibérléséről 
1 6 8 2 . Sept. 12 . . * . . . . 1 0 5 

CCCCXXX. (törökből) Kara Hasszán a kivetett szekere-
ke t sürgeti 1 6 8 2 . October 7. éjjel . 106 

CCCCXXXI. (törökből) Tezkere dzsizije befizetéséről 
1 6 8 2 . October 9 107 

CCCCXXXII. (törökből) Tezkere szentdömötörnapi száz 
szekér fa beszolgáltatásáról 1 6 8 2 . . 107 

CCCCXXXIIL Mihályfi János kiskunsági paraszt hadnagy, 
a törökök négy elveszett lováról tudako-
zódik 1682. November 9. 107 

CCCCXXXIV. Rádai Gáspár panaszolván az impositiók be 
nem küldéseért e l fogatását , ezeknek be-
küldését sürgeti 1 6 8 3 . Jan . 11. . . 108 

CCCCXXXV. (törökből) Tezkere a pótharaszti pusztabér 
befizetéséről 1 6 8 3 . April 7. . 109 

CCCCXXXVI. Juszop aga a három várostól berendelt ko-
csik felküldését sürgeti 1683 . Jun . 26 . 109 

CCCCXXXYII. Darvas János szolgabíró a personalis insur-
rectio- s porta-pénz beküldését a kuru-
ezok részére sürgeti 1683 . Jul. 28 . . 110 

CCCCXXXVIII. Nazur körlevele , hogy a kereskedők a vá-
sárokra bizton mehetnek 1 6 8 3 Sept. 29- 1 1 1 

CCCCXXXIX. Tezkere dzsizije befizetéséről 1 6 8 3 . Nov. 22 1 1 1 
CCCCXL. Jak l in Miklós lévai főkapitány tudat ja , hogy 

hadaival téli szállásra Kőrösre megy 
1 6 8 3 . Nov. 29 112 

CCCCXLI. Juszof országbírája a császári árpa bekül-
dését sürgeti 1 6 8 3 112 
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Lap. 
CCCCXLIL Ibrahim t ihája Kecskemétről és Kőrösről 

szekerek beküldését sürgeti 1683 . 1 1 3 
CCCCXLI1L Ibrahim t ihája körlevele, melyben palánk-

nak való karókat sürget 1 6 8 3 . . 1 1 3 
CCCCXLIV. Munkocs Csorbácsia a vásárok látogatására 

felhívja a kalmárokat 1 6 8 3 . . . 1 1 4 
CCCCXLV. Gróf Kéri János váczi püspök az árenda be-

küldését sürgeti 1684. Jan . 21 . . 1 1 5 
CCCCXLVI. Sommerfeld Esfal commendans és Disznósi 

Ferenez szécsenyi viczekapitány körleve-
le, melyben az ő felsége hívei megbizott-
ja i t titkos beszélgetésre hívja Jan. 1 6 8 4 115 

CCCCXLV1L (törökből) Tezkere meszarif akcse befizeté-
séről 1 6 8 4 Jan. 23 116 

CCCCXLVIII. A német hadak számára rendelt szálláspénz 
befizetését sürgeti Bárssy János szolga-
bíró Gács 1 6 8 4 Jan. 28 . . . . 116 

CCCCXLIX. Darvas János szolgabíró Duglás számára 
rendelt quantumpénz befizetését nyugtáz-
za 1 6 8 4 Márt. 28 117 

CCCCL. (törökből) Tezkere a rendes adópénz befi-
zetéséről 1 6 8 4 Jun. 10 . . . . 1 1 8 

CCCCLI. (Rep. ford.) A seri serif ellenes követelések 
meggátlását parancsoló rendelet 1 6 8 4 
Junius 10 1 1 8 

CCCCLII. (törökből) Burjunti az árpát hozó jobbá-
gyok nem háborgatására 1 6 8 4 Jul. 12 119 

CCCCL1II. Törökországbíró császár szénáját, fáját , sze-
nét sürgeti 1684 Jun. 15 . . . 119 

CCCCLIV. Rendelet a Csillagvezér számára kívánt szé-
na behozásáról 1 6 8 4 Jun . 17 . . 119 

CCCCLV. Körrendelet Csillagvezér számára rendelt 
szén, fa behozásáról 1 6 8 4 Jun. 18 . 120 

CCCCLVI. Darvas János szolgabíró sürgeti a composi-
tio behozatalát , különben a rab körösiek 
ki nem szabadulnak, de figyelmezteti őket, 
ha a pénzt veszélyeztetni nem akar ják , 
senki más kezébe, mint a megyéébe ne 
ad ják 1684. Jul. 28 1 2 0 

CCCCLVII. A lothringeni herczeg szénabiztosa 18 sze-
kér szénát nyugtatványoz 1 6 8 4 Augusz. 122 

CCCCLVIII. Darvas János szolgabíró személyes insurrec-
tio létrejöhetésig 4-4 forintott követel ka-
tona fogadásra Aug. 22 1 6 8 4 . . 122 



4 2 4 TARTALOM. 

Lap. 
CCCCLIX. Darvas János a nemesek felkelését sürgeti 

1 6 8 4 Aug. 28 123 
CCCCLX. Ráday Gáspár 110 fr t . fölvett impositiot 

nyugtatványoz 1 6 8 4 Sept . 26 . . 1 2 4 
CCCCLXl. (törökből) Tezkere gabnaszállításról 1 6 8 4 

Sept. 29 1 2 4 
CCCCLXII. (törökből) Tezkere Mike Buda haszonbérbe 

adásáról 1 6 8 4 1 2 4 
CCCCLXIII. Musztafa olajbék hadi híradást sürget 1 6 8 4 125 
CCCCLXIV. Szolnoki olajbék sürgeti , hogy a Budáról 

érkezettek hírt vigyenek hozzá 1 6 8 4 . 1 2 5 
CCCCLXV. (törökből) Ibrahim vezér a városokon által-

menőknek megtiltja, hogy lovaik számá-
ra széná t , szalmát követeljenek 1 6 8 5 
Jan. 19 126 

CCCCLXVI. (törökből) Tezkere Bende Panna bűne meg-
vizsgálásáról 1685 J a n 126 

CCCCLXVII. Eszterházi Zsigmond sürgeti a körösieket, 
hogy a Lothringern herczeghez megma-
radásuk érdekében követet küldjenek 
1 6 8 5 Febr . 3 126 

CCCCLXVIII. Petróczi István generalis számára az adó-
pénz beküldését sürgeti Szöcs János óna-
di főkapi tány 1685 Febr . 6 . . . 127 

CCCCLXIX. Karaífa szigorúan rendeli az impositiók be-
hozatalát Beszterczebánya 1685 Feb-
ruár 2 2 128 

CCCCLXX. (Rep. ford.)Iszmet Giraimenedéklevele 1 6 8 5 
Mart. 3 129 

CCCCLXXI. A nagykőrösi ref. eklézsia folyamodványa 
Rádai Gáspár al ispánhoz, melyben kéri, 
hogy Úrházi Péter fia Mihály köteleztes-
sék az egyházi törvények megtartására 
1 6 8 5 Martius 19 129 

CCCCLXXH. Darvas János szolgabíró a quartélypénz be-
fizetését sürgeti 1 6 8 5 Mart. 20 . . 1 3 1 

CCCCLXXIII . Körlevél , mely a török táborba karók be-
hordását sürgeti 1 6 8 5 Mart. 20 . . 1 3 3 

CCCCLXXIV. Darvas János szolgabíró a quartélypénzt ka-
tonai executio kiküldésének fenyegetésé-
vel sürgeti 1684 1 3 3 

CCCCLXXV. Eszterházy Szigmond figyelmezteti a pusz-
tabérlőket , hogy a bérlésről ideje korán 
gondoskodjanak 1685 1 Apr. . . 1 3 4 



TAÍíTALOM. 4 2 5 

Lap 
CCCCLXXVI. (törökből) Tezkere egy kivégzett zsivány 

bündíja felől 1 6 8 5 Apr. 17 . . . 1 3 4 
CCCCLXXVII. (törökből) Tezkere szentgyörgynapi fa be-

adásáról 1 6 8 5 1 Jun. . . . . 135 
CCCCLXXVIII. (törökből) Tezkere a derék summa befizeté-

séről 1 6 8 5 Jun . 10 135 
CCCCLXXIX. (törökből)Tezkere dsizije befizetéséről 1 6 8 5 

Jun. 12 1 3 5 
CCCCLXXX. Szemere Pá l főbíró körlevele az Ali basától 

felvett 200 czikkeny aranyról 1 6 8 5 Ju-
nius 23 1 3 6 

CCCCLXXXI. (törökből) Tezkere a lajosi puszta félévi bé-
réről 1 6 8 5 Jul . 12 13 6 

CCCCLXXXII. Varga Jakab levele, mely szerint Gardi 
Dorkónak 1 0 0 tallért megadott 1685 
Jul. 11 137 

CCCCLXXXIII . (törökből) Ta tá r szultán menedéklevele, 
hogy a körösieket senki háborgatni, e tő-
ük menzil bargirt követelni ne menjen 
1685 Juli. 20 137 

CCCCLXXXIV. (törökből) Tezkere , hogy a gázik a jaszak-
dsikat háborgatni ne merjék 1 6 8 5 Oct. 18 13 8 

CCCCLXXXV. Merci tábornok protectionalisa 1 6 8 5 Oct. 26 1 3 8 
CCCLXXXVI. (törökből) Tezkere dzsizije befizetéséről 

1685 Dec. 16 140 
CCCCLXXXVII. Izmail eífendi körösieken és kecskemétieken 

pénzösszeget követel 1685 . . . 1 4 0 
C C C C L X X X V m . Jegyzéke Kőrös városa 1684 és 1685-ben 

szenvedett kárainak s készpénzvizetései-
nek , s a ra j t a elkövetett zsarolásoknak. 1 4 0 

CCCCLXXXIX. (törökből) Tezkere Pótharasztja kiárendálá-
sáról 1 6 8 6 Jan . 22 1 4 3 

CCCCXC. Szőrös András testamentuma 1 6 8 5 Jnn. 10 1 4 3 
CCCCXCI. Tanuvallások Monori Nagy Márton ellen 

1686 Febr. 15 145 
CCCCXCII. Monori Nagy Márton vallomása sa já t hamis 

vádja ügyében 1686 Febr. 21 . . 146 
CCCCXCIII. (törökből) Tezkere fa beszolgáltatásáról 

1 6 8 6 Febr. 2 0 147 

CCCCXCIY. (törökből) Tezkere Szaliene-fa beszolgálta-
tásáról 1 6 8 6 Mart. 17 . . . . 147 

CCCCXCY. Reuter János György nyugtája 1 1 3 veder 
és 2 akó veres borról 1686 Apr. 20 . 147 



4 2 6 TARTALOM. 

Lap. 
CCCCXCVI. Lothringern herczeg protectionalisa 1 6 8 6 

J a n . 17 148 
CCCCXCVII. (törökből) Tezkere a dzsizije befizetéséről 1 6 8 6 

Dec. 2 9 149 
C C C C X C V m . (törökből) Tezkere fa-beszolgáltatásról . . 149 

CCCCXCIX. (törökből) Tezkere széna- és fa-beszolgáltatásról 
1 6 8 6 150 

D. Dese István körlevele az ecclesia számára ela-
dott házáról 1687 Jan . 1 1 . . . . 150 

DI. 1687-8-dik évi nagykőrösi Regestrum. . . 151 
DU. Maximilian bajor választó a tatároktól elfoglalt 

lovakat követeli vissza 1 6 8 7 Jun. 29 . 155 
DIU. Rensing fő élelmezési biztos Irsa, Alberti és Mi-

ke- Buda puszták használatát megengedi a 
körösieknek 1687 Jul . 4 156 

DIV. (Rep. ford.) Tezkere a derék summa befizetésé-
ről 1 6 8 7 Jul. 26 % 156 

DV. Sötér Ferencz szolgabíró Úrházi Péter javainak 
lefoglalását elrendeli 1 6 8 7 Aug. 4 . . 157 

DVI. (Rep. ford.) Dzsaffer pasa útlevele a dzsizije-
befizető körösieknek 1 6 8 7 Aug. 8 . . 15 7 

DVII. Zámori György komáromi viczispán Budai Már-
ton zsidó adósságából 15 6 tallért kezéhez 
vesz 1 6 8 7 Sept. 1 158 

DYIII . Pénzügyi följegyzések 1 6 8 7 Oct. . . . 158 
DIX. Hadzsi Szolimán a körösiektől adósságát sür-

geti 1 6 8 7 . 159 

DX. Memoriale a török summa befizetésére 1 6 8 7 . 160 
DXI. Másik memoriale ugyané tárgyban . . . 1 6 1 

DXH. Harmadik memoriale ugyané tárgyban 1 6 8 7 . 
27 Maj 161 

DXIII . Ibrahim kiegyezik a körösiekkel 56 forint adós-
ságáról 1 6 8 8 Jan. 7 162 

DXIV. 1688-diki nagykőrösi városi regestrum . . 163 
DXV. (Rep. ford.) Abdi aga sarczának kifizetéséről 

kÖtlevél 1688 . Maj. 2 — Jun . 1 . . . 166 
DXVI. (törökből) Tezkere az 1688-d ik i derék summa 

kifizetéséről 1688. Máj . 2 0 . . . . 166 
DXVII . Memoriale az Abdi aga sarczárói 1688 . . 167 

DXV1II. Hivatalos elismervény minutája , hogy Kőrös és 
Kecskemét egy tihája sarczában 2 0 0 0 ara-

• nyat tartoznak fizetni 1 6 8 8 . Jun. 22 . . 168 



TAÍíTALOM. 4 2 7 

Lap. 
DXIX. (Rep. ford.) Mehemed aga Tasi Márton elorzott 

10 marhája ügyében kiadott rendelete 1(388, 
Aug. 18 169 

DXX. Körösi nemesek folyamodványa a megyéhez a 
városi közrend ellen 1 6 8 8 Aug. 3 1 . . . 170 

DXXI. Selch I. Balthazar nyugtája 875 f t r ó l , melyet a 
körösiektől felvett 1 6 8 8 Sept. 15 . . . 172 

DXXII. Reusing a székelyhídiak tartozását a körösiek ré-
szére 8 nap alatt kifizetni rendeli 1 6 8 8 Dec. 6 172 

DXXIII . A budai cs. k. hadügyi bizottság az előfogat adást 
szabályozza 1 6 8 8 172 

DXXIV. Memoriale a nándorfehérvári summa kifizetésére 
1 6 8 8 1 7 3 

DXXV. Heissler Donát tábornok a debreczeni szökevény-
jobbágyok visszaküldését rendeli 1689 . Febr. 
29 1 7 4 

DXXVI. Török Ferencz bizonyos követelésé fejében lefog- . 
laltatván a körösiek jószágát, jelenti, hogy Kő-
rösre nem mehet, s ha elég tétetik nek i , a le-
foglalt jószágok kiadását igéri, 1 6 8 9 Jun. 13 175 

DXXVII. Dorsch Kristóf protectionalisa a körösiek részére 
1689 Oct. 6 176 

DXXVIII . Darvas János , Forgács Simon jószáginspectora 
Szabó Jánost felszabadítja 1689 Máj. 2 1 . 178 

DXX1X. Forgács Simon és Forgács Ádám Darvas Jánost 
a budai gyűlésre plenipotentiariusokká teszik 
1689 Máj. 13 és 15 179 

DXXX. Sorozata a Rensingnek 1688-ban kifizetett össze-
geknek 1 6 9 0 179 

DXXXI. Sorozata Nagykőrös városa 1 6 8 3 — 89-ig eszkö-
zölt fizetéseinek 1 8 1 

DXXXII . Dorsch Kristóf protectionalisának latin minutája 
1689 Oct. 7 186 

DXXXIII . A nagykőrösi s kecskeméti ecclesiák elöljáróinak 
levele Rensing ügyében s más dolgukban bizto-
sukhoz Bécsben 1 6 9 1 187 

DXXXIV. (törökből) Tezkere az 1690-ki derék summa be-
fizetéséről 1 6 9 1 Jan . 31, Febr. 9 . . . 189 

DXXXV. Kökény Heléna hatalmaskodási pere Urházy Pé-
ter ellen 1 6 9 1 190 

DXXXVI. Badeni Lajos abrakot parancsol 1 6 9 4 Sept. . 19 4 
DXXXVI1. Horváth György levele Keglevics Miklós körösi 

jobbágyaihoz Torna 1692 Jun. 12 . . . 195 



4 2 8 TARTALOM. 

Lap. 
D X X X V I I L Révay Elek Törtei, Mize és Lajos pusztákat bér-

be ad ja a körösieknek 1 6 9 2 Jul. 29 . . 19 6 
D X X X I X . Wimesperger Miklós levele Sötér Ferenczhez, 

hogy a kecskemétiek, körösiek és czeglédieknél 
levő 5 4 f t jáér t azokat inse meg, Viennae 1 6 9 2 
Aug. 3 19 7 

D X L . Egy bizonyítvány minutája, mely a nagykőrösiek 
számára a báró Beck biztosa Wülfeszheim-féle 
ügyben kiállíttatott 1 6 9 2 197 

D X L I . Pap György helyettes kapi tány levele, hogy Ho-
dácsi Jánosnénak 12 tallért fizettessen meg a 
körösiekkel. Szeged 1 6 9 3 Máj. 2 1 . . . 199 

D X L I I . Széchenyi Ferencz levele gróf Keglevics Ádám 
jobbágyaihoz. Jász-Berény 1 6 9 3 Jul. 1 . . 2 0 0 

DXLI I I . Széchenyi Ferencz levele, hogy a földesúr a bor-
beli fizetést is elfogadja a jobbágyoktól 1 6 9 3 
Aug. 1 1 2 0 1 

D X L I V . Kötlevél Törtely, Kocsér, L a j o s és Mizse puszták 
bérbevevéséről 1693 Aug. 2 9 . . . . 2 0 2 

D X L V . Mokosiny tudósítványa, hogy a jászai convent 
actái közt Pótharasztja pusztára vonatkozó két 
statutiót talált 1693 Dec. 7 . . 2 0 3 

D X L V I . A körösi nemesek folyamodványa ö felségéhez , 
hogy a körösi bírák nem tekintvén nemesi jo-
ga ika t , őket kiváltságaik ellenére terhelik . 29 4 

— B. A kormánytól erre nézve a megyéhez kül-
dött utasítás 1694 Jun. 2 2 0 5 

D X L VII . Lendvai György levele a sóárulás megtiltása fe-
lől 1 6 9 4 Jun. 15 2 0 6 

D X L V I I I . Szécsényi Ferencz levele, h o g / Kara István és 
jobbágytársai az adót minél elébb küldjék meg 
Jász-Berény 1694 Jan. 3 1 207 

D X L I X . Tanúvallomások Kandó Ádám szitkozódása felől 
1696 Jan . 3 2 0 8 

D L . Szőke András, Kolosvári János és Kolosvári Ist-
ván kötlevele a körösi templom felépítésére 
Kőrös 1 6 9 6 Jun. 13 2 1 1 

D L I . Schaumberger György bizonyítványa, hogy a kö-
rösiek egy tört lábú ökörért megfizettek 1697 
Április 2 8 2 1 2 

D L I I . A városi tanácsnak Varga Gergely felől hozott 
határozata 1697 Jun. 11 2 1 2 

D L I I I . Helnerd János Jodok útlevele egy Tornára utazó 
körösi jobbágy számára Szolnok 1697 Jul . 29 2 1 3 



TAÍíTALOM. 4 2 9 

Lap. 
D L I V . Erdős András biztosítja a körösi tanácsot , hogy 

megbüntetéseért boszut nem áll 1698 Oct. 20 214 
D L V . Laczkovics István elismeri, hogy procátorságáért 

Beretvás Jánostól 50 tallért felvett 1 6 9 8 De-
cember 1 3 . . 214 

D L V I . A körösi bíró és tanács beszámol Merbek Henrik 
Jánosnak a kiteleltetett 19 8 darab marháról 
1698 December 215 

DLVI I . Glöcksberg Ditrich bizonyítványa a körösiek szá-
mára, hogy igaz dologban já r t ak Tordán 1 6 9 8 216 

DLVII I . A budai csász. kam. igazgatóság a körösi árendát 
Kőrös városának árendába kiadja 1699 Nov. 2 3 217 

D L I X . Sötér Ferencz elismeri, hogy Oláh János 100 
német f r . büntetéspénzt megadott 1699 Jun. 1 218 

D L X . Pesti kadi levele a halottak névjegyzéke felkül-
dése ügyében 219 

D L X I . Szolnoki bég 12 zsákot parancsol , . . . 219 
D L X H . Hadzsi Mehemet vörösszattyán bőrt küldvén, be-

lőle csizmát varrat 220 
DLXII I . Husszaim aga szentkirályi bírónak négy kaszás 

behozását parancsolja 220 
D L X I V . Mehemet t ihája két pásztormánt parancsol . . 2 2 1 
D L X V . (törökből) Musztafa aga j e len t i , hogy két székéi-

Kőrösről hiányzik 222 
D L X V I . Körösi jobbágyok folyamodványa Hamid szpáhi 

ellen, ki egy ráját szüntelen háborgat . . 222 
D L X V I I . Izmail budai defterdár Ali basától fá já t sürgeti 223 

DLXVII I , Fetva egy örökösödési perben . . . . . 223 
D L X I X . Jakabházi Gáspár folyamodványa a körösiekhez , 

hogy kiváltása ügyében segítségére legyenek 2 2 4 
D L X X . Korponai Fekete Peti t u d a t j a , hogy kísérői két 

pár csizmát elloptak 2 2 4 
D L X X I . Sárközi Boldizsár a kecskemétieknek tudtul adja, 

hogy a hatalmasokkal 3 0 0 tallérban megal-
kudtak 225 

D L X X I L Fr. Primus a S. Felice török fogságban levő ke-
resztyének váltságára a körösiektől segélyt kér 225 

D L X X I I I . Szinthay Márton egy házhelyet elád Oláh Mihály 
nevü jobbágyának Diós Győr 1630 Oct. 18 227 

D L X X I V . Tanúvallomások a Szarka-család nemessége ügyé-
ben, s a megye határozata ez ügyben Fülek 
1639 228 

D L X X V . Draskovitli János nádor Inárcsot Oláh Mihálynak 
adományozza Poson 1 6 4 6 Novemb. 5 , , 2 3 1 



4 3 0 TARTALOM. 

Lap. 
DLXXVI. Szintay Márton Sáfár István nevü jobbágyát 

Körösön felszabadítja Miskolcz 1 6 5 3 Apr. 20 2 3 3 
DLXXVII. Szeles Mátyás, fiának Ferencznek 100 frtot ad 

oly feltétellel, hogy testvérein egyebet nem 
követel Nyitra 1 6 6 2 April. 12 . . . 2 3 4 

DLXXVIIL A körösi ecclesia kincsásás miatt zsaroltatik a 
törököktől 1 6 5 5 2 3 5 

DLXXIX. Hamvay Ferenez Szívós János nevü jobbágyát 
felszabadítja s házhelyét örökösen neki adja 
Fülek 1666 Dec. 28 2 3 6 

DLXXX. Keglevics Miklós Beretvás István nevü jobbá-
gyát felszabadítván, fundusát is neki adja 
Torna 1667 Aug. 2 2 3 8 

DLXXXI . Keglevics Miklós nyugtája 200 tallérról, melyet 
oly feltétel alat t vett fel Beretvás Istvánról , 
hogy nemesi levelet szerez számára Rima-
szombat 1667 Febr. 9 2 3 8 

DLXXXII , Beretvás János elismeri, hogy öcscse Beretvás 
Is tván, 50 ezüst tallérból őt illető részét ki-
adta, s hogy azért sem őt, sem maradékit nem 
háborgatja 1 6 6 8 Mart. 15 . . . . 2 3 9 

DLXXXIIL Tanúvallomások Budai Péterné Szarka Zsuzsánna 
kaszáló és zálogos jobbágya ügyében 1669 
Febr. 16 2 4 0 

DLXXXIV. Keglevics Miklós Csatai Nagy János jobbágyát 
bizonyos feltételek mellett l ibertál ja 1 6 7 0 
Január 3 1 2 4 2 

DLXXXV. Keglevics Miklós J ó Máté t , feleségét Borbély 
Katát, Jó Mihályt s ennek feleségét felsza-
badítja s számukra armalist szerez. Torna 
1672 Apr. 9 2 4 2 

DLXXXVI. A körösi ecclesia viszálkodása lelkészével Ung-
vári Gergelylyel 1 6 7 4 2 4 3 

DLXXXVII . Búz István és Búz Mihály eladják egy kert jüket 
Sepsei István és Sepsei Jánosnak 1678 . . 2 4 4 

DLXXXVII I . A körösi reformátusok és catholikusok a tem-' 
plom felöl kiegyeznek 2 4 5 

DLXXXIX. Mokczai János, Gáspár, Ferenez és Pá l egy da-
rab földet adnak a ref. iskolának fundásához 
1692 Sept. 2 5 2 4 6 

DXC. A három város tanácsa Pap Pá l t a senatorságból 
kirekeszti s egyházkövetésre méltónak itéli 
1699 Dec. 16 2 4 7 

DXCI. Kőrös városa hivatalos szolgáinak esküformája 2 4 8 
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I I . C z e g l é d . 
Lap, 

Maximilián az óbuda i , ekkor Czegléden lakó, apáczá-
kat s azok t iszt jét Belleny Albertet a város pártfo-
gásába a jánl ja , s a városnak azok oltalmazását meg-
parancsolja. Bécs 1559 Jan. 4 2 5 5 

I I I . D ö m s ö d . 

I. (törökből) Tezkere az üdsreti kadin követelése ellen 
1660 Sept. 2 7 £59 

II . (törökből) Eman kjagidi egy rá jává lett keresztyén szá-
mára 1662 Máj . 18 259 

III . (törökből) Tezkere bündíjról 1 6 6 3 — 6 4 . . . 2 6 0 
IV. Diváni tezkere, mely a Kevi szigetbe költözött dömsö-

dieknek megengedi a visszaköltözhetést, s ezen ki-
vül rendel i , hogy kocsik adásával ne zsaroltassa-
nak. 1 6 6 4 J u n . 3 2 6 0 

Y. Tezkere a Jászfi István és többek által Fargó Tamás 
malma felett épített malom ügyében 1668 Apr. 2 2 6 1 

VI. Szúnyog puszta bére befizetéséről tezkere 1 6 7 1 262 
VII . Szúnyog bérbe-adásáról tezkere 1 6 7 1 2 6 2 

VIII . Szúnyog bérbe-adásáról tezkere 1 6 7 2 2 6 2 
IX. Tezkere báránytized-váltság befizetéséről 1672 Máj 2 5 263 
X. (törökből) Tezkere Bankház bérbeadásáról 167 2 Oct. 

13 — 22 2 6 3 
XI . (törökből) Tezkere harács akcse befizetéséről 2 6 3 

XII . Szúnyog puszta bérbe-adásáról tezkere . . . . 2 6 4 
XII I . (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1 6 7 3 . 

Máj. 25 2 6 4 
XIV. (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1 6 7 3 . 

Jun . 3 2 6 4 
XV. (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1 6 7 3 . 

Oct. 6 265 
XVI . (törökből) Tezkere harács akcse befizetéséről 1 6 7 3 . 

Oct. 26 265 
XVII . Búzás István nyugtá ja 2 ft 40 pénzről 1 6 7 4 Febr. 19 2 6 5 

XVIII . Apa j puszta bérbeadásáról Heilert Mihály kötlevele 
1674 Apr. 29 2 6 5 

XIX. (törökből) Tezkere csift bozan reszm befizetéséről 
1 6 7 4 J u l . — A u g . 2 2 6 6 

XX. (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1675 . 
Aug. 11 266 
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XXI. (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1675 

Sept. 1 2 6 7 
XXII. (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1675 

Dec. 18 . . . . 2 6 7 
XXIII. (törökből) Tezkere Bankház puszta bérbeadásáról 

1 6 7 7 Febr. 10 2 6 7 
XXIV. (törökből) Tezkere toprák hakki befizetéséről meg-

hal t Hajós Istvánért 1677 Sept. 2 9 , Oct. 27 . 2 6 8 
XXV. (törökből) Tezkere Hajós István hagyatéka elosz-

toztatásáról 167 7 Oct. 8 — 1 8 . . . . 2 6 8 
XXVI. (törökből) Tezkere Szentiváni földbérről 1 6 7 8 . 2 68 

XXVII. (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1679 
Jan . 13 2 6 9 

XXVIII . Thökölyi Imre parancslevele tolvaj ka tonák elfoga-
tására a paraszt vitézeknek és községeknek 1680 
Oct. 28 2 6 9 

XXIX. Báró Beck útlevele, hogy a dömsödiek gabnát vo-
nathassanak fel Oct. 14. 1 6 8 4 . . . . 2 7 0 

XXX. Dömsödiek folyamodványa, hogy az ártatlanul elfo-
gatot t Szabó Mihály kiadassék, a kiadatást el-
rendelő végzéssdl együtt 1 6 8 4 Dec. 10 . . 2 7 1 

XXXI. Szabás aga a dömsödiektől egy fejős tehenet kér. 
1 6 8 5 Máj. 20 2 7 2 

XXXII. Fermán, mely a német jaszakdzsiknak működésűk-
ben háborgatását t i l t ja 1686 Jul ius 31 , Aug. 9 2 7 2 

- XXXIII . (törökből) Fe rmán , mely a német jaszakdzsiknak 
háborgatását s ingyen takarmányelhordását tiltja 
1 6 8 6 Jul. 31, Aug. 9 2 7 3 

XXXIV. Rensíngh útlevele Heyos úr számára , mely egy-
szersmind újságok behozatalát sürgeti, ilyenért 
minden parasztnak 10 tallért Ígérvén 1686 . 
Aug. 11 2 7 3 

XXXV. Maximilian Emanuel bajor választó Hallik Musz-
ta fa és Sembersi számára útlevelet ad 1686 . 
Sept. 5 2 7 4 

XXXVI. Báró Beck a falukból kiköltözést s menekülést 
t i l t ja 1686 Sept. 29 2 7 5 

XXXVII. Pa rancs a német jaszakdzsik védelmére 1686 . 
Oct. 25 2 7 6 

XXXVIII . (törökből) Fe rmán , mely a dömsödieket a zsarolás 
e l l en , s a német jaszakdzsikat bántalom ellen 
védelmezi. 1 6 8 6 Oct. 16, Nov. 16 . . . 2 7 6 

XXXIX. Hasszán aga kalocsai szerdár levele a dömsö-
diekhez , melyben igéri , hogy számokra a 
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német salva guardia védelméíe védelmet küld 
1 6 8 6 277 

X L . A dömsödiek vallomása Rensingh ügyében 1 6 9 0 Jul . 26 2 7 8 
X L I . Feljegyzése a dömsödieken Rensingh által kizsai'olt fize-

téseknek és beszolgáltatásoknak 279 
X L I I . Mehmed oda basa a dizdár agát felszólítja, hogy a döm-

södiek hajójára gondja legyen 282 

IV. S z e g e d . 

1) Sz. Ferencz-rendiek szerzete. 

I. (törökből) A szegedi ú j Boldogasszony-templom a bará-
toknak kezökön hagyatik 1 5 6 2 Jan. 7 . . . 285 

II. (törökből) Temesszük, mely a szegedi mészárosokat ka-
rakulluk s teklifek alól felmenti 1 5 7 1 Nov. 19 — 29 286 

III . (törökből) Hücset a mészárosok kiváltságairól 1 5 7 8 
Aug 286 

ÍV. (törökből) Tezke re , mely a mészárosokat a had-forint 
alól felmenti 1579 Jul. 15 — 2 5 287 

V. (törökből) Muhemmed aga levele Piri béghez, melyben 
a j án l j a , hogy a mészárosok bírá ja fejadóval s más 
követelésekkel ne terheltessék 1 5 8 0 . . . . 2 8 8 

VI . (törökből) Khalil a szegedi mészárosokat a pásztorma-
díj s rendkívüli terhek alól felmenti . . . . 289 

VII . (törökből) Juszuf budai basa a mészárosoknak földadó-
val való terheltetését eltiltja 1 5 8 4 Jul. 19 — 29 . 2 9 0 

VIII . (törökből) A budai basa a szegedi mészárosok bíróvá-
lasztási jogának korlátozását eltiltja 1 5 8 4 Julius 
19 — 29 2 9 1 

IX. (törökből) Veszika a mészárosok kivátságairól 1587 
Márt. 1 1 — 21 2 9 1 

X. (törökből) Jusszuf budai basa a mészárosokat kulluk alól 
felmenti Buda 1587 Apr. 1 — 19 292 

XI . (törökből) III . Murád fermánja a mészárosok kiváltsá-
gairól 1 5 9 0 Oct. 22 Konstantinápoly . . . . 292 

XII , (törökből) Temesszük, hogy se az eminek, se a városi 
bírák a mészárosokat adókkal és szolgálatokkal ne 
terhelhessék 1 5 9 1 Febr. 25 2 9 3 

XI I I . (törökből) III . Mohammed f e r m á n j a , mely a mészáro-
sokat baradlik alól felmenti. Konstantinápoly 159 7 
Apr. 13 293 

TÖRÖK M, K. EML. 1—2. 2 8 
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XIV. (törökből) Tezkere a mészárosok kiváltságairól 

1598 Ju l . 5 — 15 . • 295 
XV. (törökből) III . Muhammed fe rmán ja , mely a mé-

szárosoknak rendkívüli adózással való háborgat -
tatását t i l t ja 1600 Jul. 4 295 

XVL (törökből) Pa rancs , mely a szegedi bírákat eltilt-
ja , bogy a mészárosoktól eltiltott szolgálatot 
ne követelhessenek 1 6 0 1 Jun . 13 — 2 3 . . 296 

XVII . (törökből) Hücset Devlet Mirza tatár e l l en , ki 
egy ta lá l t gyermeket magának követel 1 6 0 5 
Mart. 3 0 — Apr. 9 297 

XVIII . (törökből) I. Achmed fermánja a mészárosok ki-
váltságairól 1609 Mart. 8 — 1 8 . . . . 298 

XIX. (törökből) II. Oszmán fermánja a mészárosok s 
ezek bíráinak kiváltságairól a tized, iszpendzse 
s más adók ügyében 1 6 0 9 Sept. 9 — 1 8 . 2 9 8 

XX. (törökből) Tezkere harminczad befizetéséről 1 6 1 1 
Oct. 1 3 — 23 299 

XXI. (törökből) Fermán másolata, mely megtiltja, hogy 
catholikusokat a görögök, szerbek s oláhok 
metropolitája ne adóztathassa. Belgrád 1 6 1 9 
April 1 6 — 2 6 . . 299 

XXII . (törökből) Ugyané tárgyban egy másik fermán 
1620 Mart. 26 . . . . . . . . 3 0 1 

XXIII . (törökből) Ú j berát II. Oszmántól Péter Lázár 
martalócz részére 1 6 2 0 Aug. 19 . . . 3 0 1 

XXIV. (törökből) Ali szegedi váli Péter mészárostól ár-
papénz szedését eltiltja . 302 

XXV. (törökből) Mektug, mely tiltja, hogy a mészáro-
sok gabona-adás vagy szállíttással terheltes-
senek 302 

XXVI. (törökből) A mészárosok folyamodváaya gabna-
szállítás alól felmentésök ügyében 1 6 2 1 Mart. 
4 — 1 4 303 

XXVII . (törökből) IV. Murád fermánja a mészárosok ki-
váltságai ügyében 1 6 2 4 April 29 . . ,, 303 

XXVII I . (törökből) Tezkere , mely a mészárosok háborga-
tásától a városi bírákat eltiltja 1 6 2 4 Apr . 29 3 0 4 

XXIX. (törökből) Tezkere a templom betetőztetésére 
1 6 2 4 Máj. 8 — 1 8 3 0 4 

XXX. (törökből) Tezkere a templom építésére 1 6 2 4 . 305 
XXXI. (törökből) Tezkere a mészárosok kiváltságairól 

1 6 2 4 Aug. 25 . 305 
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3 0 5 

3 0 6 

3 0 6 

307 

3 0 8 

XXXII. (törökből) Tezkere a templom kijavításáról 1625 
Aug. 1 5 — 2 5 

XXXIII . (törökből) Temesszük a templom boltívének le-
ronthatására 1625 Aug. 28 . . . . 

XXXIV. (törökből) Rendelet , mely a mészárosok háborga-
tását eltiltja 1 6 2 5 Aug. 25 . . . . 

XXXV. (törökből) A szegedi mészárosok folyamodványa 
háborgattatások ügyében 

XXXVI. (törökből) Achmed jancsáraga elrendeli, hogy egy 
mesterségétől eltiltott mészáros a czéhbe vissza-
állhasson . . . . . . . . . 

XXXVII. (törökből) Husszain aga megtiltja , hogy a mészá-
rosok bírája egyszersmind városi bíróvá is té-
tessék s egyszersmind a települők édesgetését 
ajánlja 3 0 8 

XXXVIII. (törökből) IV. Murát fermánja, mely eltiltja, hogy 
a mészárosokat bíróvá tegyék vagy őket mes-
terségöktől elmozdítsák. Eger 1626 Máj. 7 . 

XXXIX. (törökből) Templomjavítási engedély megtagadása 
1626 Máj. 7 

XL. (törökből) Engedély a csanádi erdőben favágásra 
1630 Jan  

XLI. (törökből) Rendele t , mely a mészárosok terhelte-
tését eltiltja két mészárosnak pld. megvédését 
a méltatlanságok ellen elrendeli 1630 Apr. 11 

XLII. (törökből) Templom-kijavítási engedély 1632. 
Máj. 29 

XLIII . (törökből) A mészárosok folyamodványa hábor-
gattatások ügyében 

XLIV. (törökből) IV. Murád fermánja a mészárosok há-
borgattatása ügyében 1634 Máj. 20 

XLV. (törökből) Templomjavítási engedély 1 6 3 4 Aug. 25 
XLXI. (törökből) Rendelet , hogy a jobb módú mészáro-

sok házas fiaiktól egy-egy mészárosra eső részt 
fizessenek 1 6 3 5 Aug. 15 

XLVII. (törökből) Templomjavítási engedély 1636 Jan. 
10—20 

XLVIII. (törökböl) Mészárosok folyamodványa húsvágásért 
járó 30 tallérnyi követelésök ügyében 1637. 
April 15 3 1 5 

XLIX. (törökből) Engedély, hogyTehenes Miklós mészá-
ros Szegedre visszajöhessen 163 7 Apr. 30 

L. (törökböl) IV. Murád fermánja a szegedi mészá-
rosok kiváltságai ügyében 1638 Febr. 26 

2 8 * 

309 

3 1 1 

3 1 1 

3 1 1 

3 1 3 

3 1 3 

3 1 3 
3 1 4 

3 1 4 

315 

3 1 5 

3 1 6 
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LI. (törökből) Útlevél három barát számára 1638 . 

Aug. 3 316 
LII. (törökböl) IV. Murád fermánja a mészárosok ki-

váltsága ügyében 1638 Aug. 1 2 — 2 2 . . 317 
LIIL (törökböl) Útlevél a barátok számára 1639 . 

Mart. 26 317 
LIV. (törökböl) Templomjavítási engedély 1639 , 317 
LV. (törökböl) I. Ibrahim fermánja mészárosok kivált-

sága ügyében 1 6 4 0 Mart. 4 — 1 4 . . . 3 1 8 
LVI. (törökböl) Fermán másolata, mely az utazó bará-

toknak sarczoltatásátt i l t ja 1 6 4 0 Mart. 3 — 1 3 3 1 8 
LVII . (törökből) Tezkere a szegedi mészárosok ügyében 319 

LVIII . (törökböl) Templomjavítási engedély 1 6 4 0 Máj . 
1 2 — 2 2 319 

LIX. (törökből) Fermán a mészárosok ügyében 1 6 4 0 
Jun. 1 2 — 2 0 3 2 0 

L X . (törökböl) Tezkere ugyanez ügyben 1 6 4 1 Apr. 26 3 2 0 
LXI . (törökből) Ugyanaz kiadva Fülöp guardiánnak 

1 6 4 1 Máj. 3 3 2 0 
LXII . (törökböl) Útlevél egy barát számára 1 6 4 1 . 

Jun. 10 ^ 320 
L X n i . (törökből) Útlevél a guardian számára 1642 Apr. 

2 0 — 3 0 3 2 1 
LXIV. (törökből) Útlevél négy útazó papnak 1 6 4 2 . 3 2 1 
LXV. (törökből) Rende le t , mely szegedi mészárosok 

fiainak a tyjok helyébe állását megengedi 1 6 4 4 
Oct. 3 — 1 3 3 2 1 

LXVI . (törökből) Tezkere a szegedi kádihoz, hogy a mé-
szárosok a harács hasinak egy-egy tallért fizes-
senek 1 6 4 4 Aug. 5 3 2 2 

LXVII . (törökböl) Folyamodványa a mészárosoknak ter-
heltetésök ügyében . 3 2 2 

LXVIII . (törökből) Mészárosok folyamodványa, hogy kö-
zülök városbíró ne választassék . . . . 3 2 3 

LXIX, LXX, LXXI , LXXII , LXXII I . Tezkerék rév-
pénz befizetéséről . < 3 2 3 

LXXIV. (törökből) I. Ibrahim fermánja templomjavítási 
ügyben 1 6 4 5 Apr. 7 — 17 . . . . . 3 2 4 

LXXV. (törökből) Útlevél a guardián számára 1645 Ap-
ril 27 3 2 4 

LXXVI . (törökből) Templomjavítási engedély 1645 Ap-
ril 27 . . . 3 2 5 

LXXVII . (törökböl) I. Ibrahim fermánja a mészárosok ka-
lauzoskodása ügyében 1 6 4 5 Ju l . 25 . . 3 2 6 
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LXXV11T, LXXIX. (törökből) Útlevelek barátok számára 
1 6 4 6 3 2 6 

L X X X , LXXXI . (törökből) Engedély kút - betetőzésre 
1 6 4 6 * 3 2 6 

L X X X I I . (törökből) Mészárosok folyamodványa, hogy ma-
goknak bírót választhassanak 1647 Apr. 22 327 

L X X X I U . (törökből) I. Ibrahim fermánja a mészárosok ki-
váltságairól , s hogy a székállás kivülök más-
nak tiltatik 1647 Máj. 26 < 327 

L X X X I V . (törökből) Útlevél szegedi barátnak 1 6 5 0 Oct. 
6 — 1 6 ( 3 2 8 

L X X X V , (törökből) Útlevél hasonló tárgyban 1 6 5 2 Febr. 2. 3 2 8 
L X X X V I . (törökből) Útlevél hasonló tárgyban 1652 Máj. 30 3 2 8 

L X X X V I I . Pálffy Tamás csanádi püspök levele, melylyel a 
szegedi guardiánt magához rendeli 1 6 5 2 . 329 

L X X X V H L (törökből) Útlevél Losonczi Benedeknek és Márton 
papnak 1 6 5 4 Máj. 8 — 1 7 329 

L X X X I X . (törökből) Musztafa egri basa parancsa , hogy a 
mészárosok közül városi bíró ne választassék 
1 6 5 4 Oct. 14 3 2 9 

XC. (törökből) Husszein egri basa parancsa , hogy a 
mészárosoktól, ha kötelességöket híven teljesí-
tik s a dzsiziet megfizetik, ne terheltessenek s 
dolgaikat maguk intézhessék 1659 Oct. 19 . 3 3 0 

XCI. (törökből) Szegedi mészárosok fiainak folyamod-
ványa , hogy atyjok helyébe következhessenek 
1 6 6 2 Jul . 13 3 3 1 

XCII . (törökből) Mészárosok folyamodványa kiváltsá-
gaik megerősítésére 3 3 2 

XCII I . (törökből) Mehemet szegedi kadi Sebestyén György-
öt mészárossá nevezi ki 1 6 6 2 April. 30 . 33 2 

XCIV. (törökből) Kaszim egri basa parancsa, hogy a mé-
szárosok dolgaiba saját bírájokon kivül senki 
se avatkozzék 1662 Aug. 3 1 . . . . 3 3 3 

XCV. (törökből) Útlevél aPa lkonyá ra egy elfogott lóért 
küldött Magyar Ferenez számára 1 6 6 4 Sept. 22 3 3 4 

XCVI. (törökből) Templomjavítási engedély 1665 Mar-
tzius 18 3 3 4 

XCVII . (törökből) Templomjavítási engedély 1665 . Jul. 21 3 3 4 
XCVIII . Pálffy Ferdinánd csanádi püspök a szegedi guar- , 

diant vicariussá nevezi ki 1 6 7 3 Aug. 6 . . 3 3 5 
XCIX, (törökből) Tapuname a szegedi barátok által meg-

vásárolt rétről 1 6 7 6 Jan. 7 . . , . 3 3 5 
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C. Hiacynth csanádi püspök a szegedi guardiánt vi-

cariussá nevezi k i 1 6 7 6 Sept. 19 . . . 3 3 6 
Cl. (törökből) Útlevél szegedi barátok számára 1678 

Apr. 12 — 22 3 3 6 
CII. Kér i János csanádi püspök a szegedi guardiánt 

vicariussá nevezi ki 1678 Jun. 3 . . . 837 
CIII. (törökből) Engedély a templom kerülője kijavítá-

sára 1679 Jul. 12 . . 3 3 7 
CIV. (törökből) Bujuruldu , hogy a császári kincstár a 

várban s nem a klastromban őriztessék 1679 
Ju l . 12 3 3 8 

CY. (törökből) Útlevél Szabó Tamás részére 1679 
Aug. 8 3 3 8 

CVI. (törökből) Tapuname a szegedi bará toknak ha-
gyományozott birtokról 1681 . . . . 339 

CV1I. (törökből) Hiicset a barátoknak eladott szőllő áta-
dásáról 1686 Mart. 13 339 

CVIII. (törökből) Engedély, hogy a szyriai katonaság szol-
g á j a a válihoz utazhasson 1 0 8 6 Febr . 22 . 3 4 0 

CIX. (törökből) Folyamodvány, hogy az utazók a ko-
lostorba ne szállásoltassanak 1 6 8 6 . . . 3 4 0 

CX. (törökből) IV. Mohammed fermánja , hogy müte-
szellimek által a szegedi szerzetesek ellen elkö-
vetett háborgatások megszüntessenek 1686 
Máj . 4 — 14 3 4 0 

CXI. Telekesi István a szegedi guardiánt vicariussá ne-
vezi ki 1692 Jun . 30 3 4 1 

CXII. Telekesi István hasonló tartalmú decretuma 1 6 9 4 
Mart. 15 . . 3 4 2 

CXIII. (törökből) Fetva, hogy a templomfeltörőket vád-
lók tanúskodását elfogadni nem lehet. . . 3 4 2 

CXIV. (törökből) Fetva egy vádolt megkárosítóról . 3 4 3 
CXV. (törökből) Muraszek a kerkaiaknak, hogy egy viz-

be fuladt asszonyt eltemessenek 1 . . . 3 4 3 

2) A városi levéltárból. 

CXVI. II . Maximilian védlevele a szegedieknek, melyben 
ezek peres ügyeiben bíróvá Ungnád egri vár-
parancsnokot nevezi ki 1 5 7 4 Dec. 8 . . 3 4 4 

CXVII. (törökből) Berát egy hajó vessző és fa vághatá-
sára 1 6 0 4 346 

CXVIII. II . Ferdinánd megerősíti II. Maximilian védlevelét 
1 6 3 1 Nov. 25 3 4 6 



TAÍíTALOM. 4 3 9 

Lap. 
OXIX. II. Ferdinánd Szeged kiváltságait és szabadalmait 

oly mértékben, mint azokkal Buda és Székes-
Fehérvár él, megerősíti 1 6 3 1 Nov. 26 . . 3 46 

CXX. Eszterházy Miklós nádor Dorozsma és Szentmi-
hálytelek kun pusztákat a szegedieknek áren-
dába adja 1642 Dec. 3 0 3 4 8 

CXXI. Szilasi András protestatiója 1648 Septemberi 
pestvármegyei gyűlésen , hogy senki se hasz-
nálja Bánkfalva, Gyikintó, Dorozsma és Szent-
inihály birtokait. . . . . . 3 4 8 

CXXIL Útlevél a magyar királyi kamara részéről, hogy a 
szegedi követek a passusokon fizetés nélhül át-
bocsáttassanak 1 6 5 3 Jun . 22 . . . . 3 49 

CXX1II. Rákóczy György parancslevele a szegediekhez, 
hogy Tóth Jánosnak Százegyház nevü birtokát 
a szegediek ne háborgassák 1655 Febr. 25 . 349 

CXXIV. Kamarai nyugtatvány a szegediek hal- és csizma-
adójáról 1651 Jan. 3 0 3 5 0 

CXXV. Ugyanaz. 1659 Jun. 17 3 5 1 
CXXVI. Nádori nyugta a kun puszták árendája befizetésé-

ről 1 6 6 2 Jun. 5 3 5 1 
CXXVII. Ugyanaz 1 6 6 5 Nov. 25 3 5 1 

C X X V i n . (törökből) IV. Mohammed fermánja , hogy az eh-
liurfok átutaztokban ne szállásoltassanak a sze-
gedi lakosokhoz 1 6 7 2 Apr. 18 — 28 . . 3 5 1 

CXXIX. (törökből) IV. Mohammed fermánja, hogy az emi-
nek a tizedet magok idejében szedjék 1672 
Apr. 29 3 5 2 

CXXX. A magyar királyi kamara védlevele a szegediek 
részére, melynél fogva őket különös oltalmába 
veszi s a város háborgatását eltiltja 1 6 8 4 
Apr. 9 3 5 3 

CXXXI. Kamarai nyugtatvány a szegediek hal- és csizma-
adójáról 1680 Jul. 13 3 5 5 

CXXXII. A királyi kamara parancsa, hogy a szegediek adó-
j okat minél előbb beszolgáltassák 1685 Mart. 23 3 5 5 

CXXXIII . Kamarai nyugtatvány a szegediek hal-adójáról 
1 6 8 5 Oct. 31 3 5 6 

CXXXIV. Eszterházy Pál nyugtá ja a kun puszták adójáról 
1 6 8 5 Nov. 5 3 5 6 

CXXXV. (törökből) Szegedi r á j ák folyamodványa a szegedi 
várbeliek ellen, kik Ozmán egri basa sergének 
állítólagos ellátását követelik 1686 Jun . 17 357 
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CXXXVI. A szegedi es. k. tiszttartói hivatal a szegedi vá-

rosháza helyét a községnek adományozza 1 6 9 8 
Jan . 3 1 357 

V. H a l a s . 

I. (Törökből) Tezkere a bajai kadinak, hogy a hala-
siak a tized, iszpendzse, bündíj, bírság s egyéb 
tartozásaikra nézve tizedfizetésre megalkudván, 
az eminek és szubasák se az ök sem pusztáik 
ügyébe ne elegyedjenek 1686 Jun. 7 . . 3 6 1 

II. (törökből) Hadzsi Ibrahim szegedi veli temesszükje, . 
hogy a halasiak hajók s tombászok vonására 
ne köteleztessenek 1 6 3 7 Sept. 3 0 — Oct. 9 362 

III. (törökből) IV. Mürád fermánja, hogy a halasiakat 
szefine-, tombász- és sajkavonásra ne kénysze-
rítsék 1 6 3 8 Oct. 10 — 20 3 6 3 

IV. A Garan melletti Szent Benedekről nevezett con-
vent levele , hogy Vadászi Pál Orgován , Fél-
egyház stb. puszták birtokába beigtat tatot t 
1 6 4 9 Jun . 7 3 6 4 

V. Veselényi Ferencz, Agárdy András, Tornai Mihály 
és Cséh Mihály több Soltmegyében fekvő pusz-
tát adományoz 1657 Sept. 4 . . . . 3 6 4 

VI. (törökből) Bujur i ldi , hogy a halasiakat a mirmi-
ránok, szubasák, ehl iurfokne háborgassák 1 6 6 6 
Nov. 2 365 

VII. (törökből) IV. Mohammed fermánja , mely a ser, 
kanun és defter-ellenes báránytizedeket s más 
zsarolásokat jelesül a lOOakcsi fizetést eltil t ja 
1 6 6 9 Jul . 3 0 — A u g . 8 3 6 5 

VIII. (törökből) Bujurildi, mely a bajai ämineket hajó-
vonás czím alatt gyakorolt 80 tallér zsarolás-
ról eltil t ja 1670 Máj. 3 1 3 67 

IX. Kis Dániel mentegődzik, hogy Agárdi Andrásnak 
és Hamar i Istvánnak nem fizetett, s asszonyá-
nak fizetni Ígérkezik. Halas 1670 Jun . 3. . 367 

X. Jármi András nyugtája a halasiak 1669 . és 1 670-
diki adójokról Bogdány 1 6 7 0 Oct. 2 1 . . 3 6 8 

XI. Cseri István nyugtatványa portapénz befizetéséről 
1 6 7 0 Oct. 22 3 6 8 

XII. Nyakas Pá l nyugtatványa 1 6 6 tallér adó-befize-
tésről 1 6 7 2 Febr. 26 3 6 8 
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XIII . Tormay Imre több pusztát elzálogosít 3 0 0 tallérért 

Kúti Istvánnak s nejének Korpona 1672 
Mart. 18 3 6 9 

XIV. Leopold császár a Tornay Mihály által elzálogosí-
tott pusztákat , minthogy a birtokos magva ki-
halt, Hamar Istvánnak és nejének adományozza 
1673 Máj. 6 3 6 9 

XV. Kis Mihály és Kovács Mihály levele Cseh Mihály-
nénak, hogy o k a 1 0 0 tallért Hamar Istvánnak 
minden évben megfizették s a Kovács János 
által igért paplant is annak adták át 1674 
Aug. 13 3 6 9 

XVI. Nyakos Péter nyugtája adóbefizetéséről 1674 
Oct. 22 3 70 

XVII. (törökből) A pandúr akcse szedését eltiltó paran-
csa Ali budai basának 1 6 7 6 Február 10 . 3 7 0 

XVIII. Csery István nyugtája adórestantia befizetéséről 
1680 Apr. 26 3 7 1 

XIX. Sövényházy István nyugtája az 1 6 7 9 és 80-dik 
évi 200 magy. f r t . adóról 1680 Dec. 12 . 3 7 1 

XX. Kátai . . . . nyugtá ja 2 4 aranyról s e g y p á r csiz-
máról Tirnaviae 1 6 8 1 Apr. 11 . . . . 3 7 2 

XXI. Horvát Sámuel nyugtája a halasiak 1681-dik évi 
adójáról, melyet Krompay Holló Zsigmond ré-
széről fizettek. Fülek 1 6 8 1 November . . 3 7 2 

XXII . (törökből) Tezkere dzsizije befizetéséről 1 6 8 1 . 37 3 
XXIII . (törökből) Tezkere k jöprü akcse befizetéséről 1682 

Máj. 17 3 73 
XXIV. Já rmi András követelését a halasiakon sürgeti 

1682 Sept. 20 3 7 3 
XXV. Jármi Miklós nyugtatványa adófelszedésről . 3 7 4 

XXVI. Nyakas Péter levele, hogy a halasiak bizonyos 
adónyugtákat küldjenek fel, mert ő annyi adót 
nem vett f e l , a mennyit a halasiak állítnak 
1 6 8 2 3 7 4 

XXVII. (törökből) Tezkere árpa-, széna-, fa- befizetésről 
1 6 8 3 Mart. 16 3 7 5 

XXVIII . Parádi M. engedélye bizonyos tilos földek szaba-
dossá tétele felől 1 6 8 3 Apr. 2 3 . . . 3 7 5 

XXIX. Mocsári Balázs nyugtá ja 55 frt . adóról 1683 
Máj. 22 3 75 

XXX. IV. Muhammed h ü k m j e , hogy a halasiak ingyen 
takarmányt, élelmi szereket , róka-, tehén bőrt, 
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kést, rendkivüli fizetéseket ne tartozzanak adni 
a vladikkknak 1683 Jun. 16 — 2 5 . . . 3 7 6 

X X X I . (törökböl) IV. Muhammed fermánja a zabtik zsaro-
lása s az ehliurfok igyen takarmány, élés és élel-
mi szerek követelései ellen 1 6 8 3 Jun. 16 — 25 377 

XXXII . (törökböl) Muhjeddin bajai kadi a halasi bírónak 
felküldését rendeli 1683 Sept. 2 1 . . . 3 7 8 

XXXII I . (török) Tezkere' a halasiakkal élelmezési szerek 
ügyében kötött egyezkedésről 1 6 8 4 Mártius 
18 — 28 3 7 8 

XXXIV. (törökből) Tezkere a halasiaknak gabnavásárlás-
ra adott pénzről 1684 3 7 8 

X X X V . (törökből) Tezkere a tartozott gabna beszolgálta-
tásáról 1 6 8 4 379 

X X X V I . (törökből) Tezkere a jankovácziak dzsiziéjéről 
1 6 8 4 . . . 379 

XXXVII . (törökből) Tezkere a halasiakkal kötött egyesség-
ről 7 0 4 zsák árpa s búzának Budára szállítása 
ügyében 1 6 8 5 Jan. 12 379 

XXXVII I . Horvát Gergely nyugtája 48 aranyról, melyet neki 
Vadász Ferencz halasi árendátorai lefizettek 
1685 Jun . 28 . . . . . . . 3 8 0 

X X X I X . Mocsári Balázs a halasiaknak három évi adót 
nyugta tványoz 1685 3 8 0 

X L . Farkas Gergely és Tegzes Gergely levelök , hogy 
17 — 1 7 ökrükre Vuxa Mihály szabadon kér-
het fel pénzt 1685 Aug. 1 4 . . . . 3 8 1 

XLI . Karczag György , Pálfi István, Horvát András és 
Tálas Miklós levele, me lyben , ha elégtételt 
kapnak a halasiaktól némü nemű szótfogadat-
lanságokért, pártfogásukat igérik 1685 Sept. 12 3 8 1 

X L I I . (törökből) Tezkere Domonkos Daniné megvizsgá-
lásáról 1 6 8 5 Oct. 27 3 8 2 

X L I I I . (törökből) Tezkere düjün hakki befizetéséről 1 6 8 6 
Febr. 25 , Mart. 25 3 8 2 

X L I V . (törökből) Tezkere Hagados Gyurka paráználko-
dási ügyében 1686 Febr. 2 5 , Mart. 25 . . 3 8 3 

X L V . Brantner Franz Sig. nyugtája 3 0 0 0 frt adóról. 
Kecskemét 1 6 8 6 April 17 . . . ' . . 3 8 3 

X L V I . A váczi püspök árendáját e ladja a halasiaknak 
1686 Jun . 11 3 8 3 

XLVI I . Laczkovics István levele, hogy az árendát nem 
Katona u r a m n a k , hanein a városnak adta el 
1686 Jun. 14. Gács 3 8 4 
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XLVIII . (törökböl) Izin halasi munkásoknak 1686 Jun. 23 

Jul. 21 384 
XLIX. Följegyzése azon károknak , melyeket a halasiak 

földesuraik által szenvedtek 1 6 8 2 , 1684 és 
1685 . években 384 

L. (törökből) IV. Muhammed fermánja a halasiak-
nak , melyben a legelöbér követelése eltiltatik 
1686 Jul . 2 2 — 3 1 387 

LI. Báró Swert a halasiak közül egyet mindaddig ma-
gánál t a r t , míg a 3 0 0 aranyat le nem fizetik 
1686 Nov. 5 387 

LII. Daróczi István nyugtatványa 25 arany adóról 
1687 Jan. 7 388 

LIII. Győri Kálmán Mihálynak 200 tallér adósság ka-
matostul kifizettetik 1687 388 

LIV. Rensing levele,, melyben a halasiakat fenyegeti, 
ha tartozásaik lefizetését tovább halasztják 
1687. Aug. 9 388 

LV. Murtuzán aga a halaziaktól régi tartozásuk meg-
fizetését követeli 1687 Aug 389 

LVI. Rensing egy halasi embert Kecskemétre rendel 
1687 Nov. 8 . . 390 

LYII. Rensing a halasiak 1 6 8 6 és 1687-iki 59 86 frt . 
adóját nyugtatványozza 1688 Febr. 27 . . 3 9 1 

L V i n . Daróczi István nyugtája az 1688-iki 25 arany 
adóról 1688 Mart. 29 3 9 1 

LIX. Rensing nyugtája az 1687 és 1688 évek egy-egy 
részére eső adóról 3 1 1 4 ftról 1688 . . 292 

LX. Rensing nyugtája a halasiaktól adóban fizetett 
57 ftról 1688 Dec. 19 392 

LXI. Daróczi István nyugtája adóról 1688 Dec. 30 . 392 
LXII . Rensing nyugtája 45 és ftról, továbbá 55 német 

ft adóról 1689 Febr. 2 393 
LXIH. Rensing nyugtája 3 6 4 f t quártélypénzről 1689 . 

Febr. 28 393 
LXIV. Lang Ádám nyugtája 1250 fr t adóról. Buda 1690 

Máj. 26 3 93 
LXV. Sötér Ferencz nyugtája a palatínus számára járó 

taxa befizetéséről 210 német ftról. Pest 1691 
Febr. 5 393 

LXVI. Szőcs János a halasiakkal hadi adóra nézve meg-
egyez 1 6 9 1 Apr. 25 394 

LXVII . Leopold védlevele a halasiak számára katonai 
zsarolások ellen 1 6 9 1 Máj. 30 . . . . 3 9 4 
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LXVIIL Sötér Ferenez nyugtá ja a salva guardiánért já-

randó pénz befizetéséről 1691 Jun . 10 . . 3 9 6 
LXIX. Balla nyugtája a salva guardiáért járandó díjról 

1 6 9 1 Jun. 10 3 9 6 
LXX. Sötér Ferenez a halasiakat a palatinus számára 

fizetendő taxájokról nyugtatványozza 1691 . 
Ju l . 17 3 9 6 

LXXI. Sötér Ferenez nyugtá ja a halasiaknak, hogy por-
t iojukat befizették 1 6 9 2 Febr. 15 . . . 39 7 

LXXII. Vat tay János levele a halasi privilegiális levelek 
ügyében 3 9 7 

LXXIII . Eszterházy Pál levele , melyben adatok szerzését 
sürgeti arra nézve, hogy Halas kún város 1692 
Aug. 15 397 

LXXIV. Szeged város bí rá ja és tanácsa bizonyítják, hogy 
Halas kun város 1 6 9 2 Sept. 9 . . . . 3 9 8 

LXXV. Leopold császár menedéklevele a halasiak részé-
re. Bécs 1693 Febr . 12 3 9 8 

LXXVI. Sötér Ferenez inti a halasiakat, hogy a tanács el-
len fel ne támadjanak, különben bírságot fizet-
nek, s meg fognak lakolni 1693 Máj. 4 *) . 3 9 8 

LXXVIII . Hamar István F e j é r t ó , Balota, Reke t tye , Füzes 
és Eresztő nevü pusztákat 600 rényes forintért 
a halasiak bir tokába bocsát át. Pes t 1694 . 
Dec. 5 3 9 9 

LXXIX. Jegyzéke a halasiak fizetésének, melyet a gabna-
tárhoz tettek az 1 6 9 5 . évben . . . . 4 0 0 

LXXX. Sötér Ferenez nyugtá ja a halas iaknak, hogy ká-
rok , mely a gyulai török kivitelekor rajtok 
esett, meg van térí tve 1696 Márt. 2 6 . . 4 0 1 

LXXXI. Sötér Ferenez nyugtá ja , hogy a halasiak 13 mérő 
kásá t beadtak 1 6 9 6 Apr. 18 . . . . 4 0 2 

LXXXII . Eggar tner János András nyugtája, hogy a hala-
siaktól 2 0 4 akó bor t és 216 font húst ve t t , 
melynek árát lefizetendi 1687 Mart. 25 . 4 0 2 

LXXXIII . Demart igny Károly nyug tá j a , hogy egy leszúrt 
katonáér t a halasiakon semmit sem követel 
1 6 9 7 Jun. 2 4 4 0 3 

LXXXIV. Kmet th István n y u g t á j a , hogy a halasiak a pala-
t inus számára ké t tehenet adtak borjastul . Kis-
Mártony 1697 Oct. 22 4 0 3 

*) A LXXVII. számú sajtóhibából kimaradt. 
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LXXXV. Savoyai Eugen menedéklevele a halasiaknak . 403 

LXXXVI . Sötér Ferenez nyugtája a halasiaknak 199 f r t és 
65 pénzről. Pest 1 6 9 8 Nov. 26 . . . 403 

LXXXV1I. Eszterházy Pál tudósítja Sotér Ferenezet , hogy 
egy meghalt halasi juhász marháit haj tassa 
Bárvárra 1698 Dec. 13 4 0 4 

LXXXVII I . Nagy Péter levele, hogy Hajmási Mihály juhai 
szabadon járhassanak a kun földön 1 6 9 8 . 4 0 4 

L X X X I X . A) Libenberg Károly kérdi a halasiaktól , hogy 
Hacsi Marso töröknek meg akarják-e fizetni 
5 0 aranynyi adósságukat? 1699 Sept. 12 . 405 

B) Halasi Dávid János és Kis Mihály 50 aranyat 
kér kölcsön Hacsi Amhettül 1699 Sept. 12 405 

XC. Bakó Ferenez részére eszközölt tanuvallatásból 
kivonat 1752 406 

XCI. (törökből) A bajai molla figyelmezteti Szelim ef-
fendit és Achmed a g á t , hogy a halasiak őket 
zsarolásaikért fel akar ják adni . . . . 409 

XCII. Hadzsi Ibrahim szegedi veli megtiltja, hogy a ha-
lasiaktól evező munkások követeltessenek . 410 

XCIII . Halasiak tartozását sürgeti Ali bajai mollah . 4 1 1 
XCIV. Halas városából minden porta után 7 — 7 munkás 

Ba já ra rendeltetik 412 
XCV. Mahmud kethuda tezkeréje árpaliszt beszolgálta-

tásáról 412 
XCVI. Tezkere ajándékgabona beszolgáltatásáról . . 412 

XCVII. Musztafa topcsi aga a zálogban Halason maradt 
holmijaiért küld 413 

XCVIII. (új görögből) Juhok elvitetéséről . . . . 413 
XCIX. Tönké János , Bányai János és Juhász Mihály a 

szabadkai két Musztafának sarczában 3 0 0 tal-
lért, 70 kalpagot, 70 csizmát, 70 vég abát, 
10 tőrt, egy vég gránátot vesznek fel. . . 4 1 3 

Tartalom 415 
Tárgymutató 447 
Török szavak tára , 4 6 1 





TÁRGYMUTATÓ 
A. II. K Ö T E T H E Z . 

I. A d ó k . 
-Â ) Magyaroknak. 

Abrakpénz befizetésére felszólítás 
generál képének 
kiszolgáltatására Badeni Lajos 

parancsa 
Árpa a lotbringeni herczegnek 

Túr ra 
Apáczák ada ja 
Asztalpénz biztosoknak 1687 . 
Búzafizetés Túrra 1861 
Derék-árenda: Fülek 1676-ban 216 

tallér 
N.-Szombat 1678 ban 111 arany 

1679- „ 108 „ 
1680- „ ugyanaz . 
1681- „ ngyanaz . 
1882- „ ugyanaz . 

Vácz 1687-ben 112 arany . . 
1688- „ ugyanaz . 

Derék-árenda : befizetése sürget-
tetik 

halasiaktól a váczi püspöknek 
1681-ben 24 arany . . . . 
1685- „ ugyanaz . . . . 
1686- „ 10 arany . . . . 

De'zsma (1. derék árendát) 
a körösieknek 1699-ben árendá-

ba adatik 
Hal-adó a szegediektől a kamarára 

1657-ben. . 
1659- „ . . 
1668- „ . . 
1685- „ . . 

Insurrectionalis pénz befizet, sür-
gette tik 

Német impositio 1684—85-ben 140, 
1687-ben . 151, 

Lap, 
69 
74 

194 
122 
87 

158 
151 
87 

21 
53 
72 
81 
87 
99 

153 
164 

115 

372 
380 
383 

217 

350 
351 
355 
356 

122 
143 
153 

Lap. 
Ném. impositio 1688-b. 164,179,180, 185 

Duglásnak 1684 117 
sereg impositiojának beadását 

sürgeti Karaífa 1685 . . . 129 
Pásztorma magyaroknak . . 60, 151 
Portapénz Halason: 1683 . . . 357 

1683, 84, 85 . 380 
1690 . . . 393 

Portio Halason Rensing kezébe 
adatik . . . . 391, 392,393 

Portapénz Budára 1687 . . 151, 152 
1688 . . . 164 

fizetésre felszólítás 1674 . . 4 
1683 . . 110 

Fülekbe 1678 60 
1680 81 
1681 87 
1682-83 . . . . 99 

Adó a halasiak részéről földesu-
raknak :1669, 1670, 1672 . . 368 

1674 370 
1678, 80 . . . . 371 
1681 . . . . . 381 

Quártélypénz béfizetése sürgettet. 108 
ugyanaz 117 
ugyanaz 131 
ugyanaz 133 

Szénaimpositio befizetésére felszó-
lítás 68 

Fülekre 1678 60 
Taxafizetés nemesek á l t a l : 
felszólítás rá 1672 4 

1684 . . . . 117, 123 
1685 . . . . 127, 132 

Taxafizetés a nádor számára Ha-
lason 393, 396 

Tehén a fülekl viczekapitánynak . 73 
Túr ra 87 

Zabimpositio Fülekre 1678 . . 60 
Városházától Keglevicsn, 59, 72, 81, 87 
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B) Töröknek. 

Adóbefizetései sürgeti a nazur . 140 
Árpa . 18 ,58 ,96 

hordásra parancs . . . . 68, 112 
A'ser 260, 308 
B aradl ik 294 
Bedel asr] 
Buzak ivána t eltiltatik . 
Cserekhorlik 
Csift bozán reszm (aratási bér 
Csifti reszm (földadó) . 
Darutol l 1. va jda a j ándéká t . 
Dézma 
Di je t 
Dzsizije 38 
Dser ime . . . . 
Dserime, dsinajet 
Élelemhordási parancs 
Eleiem zsarolása tiltatik 118 
Fagygyu a pesti mecsetekre 
F a k i v á n a t a tolmácsnak megti l tat . 
Fahordás 

. mi 

. 50 

. 289 

. 266 

. 290 

. 113 
41, 53 

260, 331 
53, 319 
. 361 
. 219 

126, 376 
. 97 

32 
95 

Fahordás ra parancs 68, 69,105, 119, 120 
F a h o r d a t á s r a a s z u b a s a sürget tet ik 223 
Fa- , szénazsarolás elti l tatik . . 226 
Gabna 1. ködvelek 
Gerenda 1. vezért 97 
Gyapjú 20 ,50 

k ivána t eltiltatik 51 
H a k k reszm 37, 305 
Harminczad behozatalát a nazur 

sürgeti 77 
Hajóvonásér t a halasiak 80 tal lér t 

fizetnek 367 
Hukuk 293 
Hukuki serije 286 
Hukuk ü rüszum 377 
Iszpendzse . . 38, 296, 309, 32°, 361 
Kapupénz 80 
Karácson-a jándék 90 
Karaku l luk . 286, 287, 292, 294, 312 
Kés 20, 58, 86 ,94 ,376 
Kharadzs 296 

1676 18 
1678 58 
1679 71 
1680 80 
1681 86 
1682 93 
1687 151 
1688 163 
befizetését sürgető' r ende l e t . . 75 

Khidmeti bedel (vajda a jándéka) 85, 86 

Lap. 
Kulluk 292 
Mézajándék 20, 58 
Nazurbégnek summa-fizetés 1676-

ban 1450 tal lér 17 
1678-ban 1650 tal lér . . . 58 
1679- „ 1450 „ . . . 71 
1680- „ 1450 „ . . . 80 
1681- „ 1450 „ . . . 86 
1682- „ 1800 „ . . 151, 159 
16 8- „ 1937 „ . . . 163 

Nazurbég: összege 1682-ben 1800 t. 102 
Nazurbégnek summafizetésre uta-

sítások . . . . 160, 161, 173 
Palánkfa-hordás 19, 221 
Pen te lé re 1681 92 
Bndára 1683-ban fizetés mellett . 114 

1685- 133 
Papucspénztől czédulavál tság . 93 
Papucspénz 1. szubasák és nazurb. 
Pász to rma . . . 19, 58, 71, 96, 221 

289 
. . 309 
. 309,310 
. . 35 
ezen 
. . 376 
. . 260 
. 286, 295 
. . 293 

P á s z t o r m a d í j . 
Resam 
Reszm 
Reszidi je elti l tatik . 
Rókabőr 1. v a j d a a jándéká t , 

k i v ü l . . . . . . 
Rüszümi sahin sahije . 
Rüszümi urfije . . . . 
Rüszum 
Salétrombeszolgálás Budán 18, 71, 

80, 86, 93 
Sa j t 1. va jda a jándéká t . 
Summafizetés elleni rendeletek 38, 51 
Szálghun 
Szappan 
Szarahornság 
Szefer forint 
Széna 1. fát hordásra parancs, ezen 

kivül 120, 222 
Szerfi reszm 32 
Teklif 30, 35, 37, 50, 286, 287, 290, 

292, 303, 314, 322, 327 
Tekalif i sakka (rendkívüli adózás) 290 
Tekalif i urfije ve sakka . . 2 8, 309 
Tizedpénz . . . . 20 ,51 ,95 ,296 
Tyúkhordás ra parancs 
Üzü akcse 
Urf i je . 

289 
18 
37 

298 

Zsák 
Vasszeg . 
V a j . . . 
V a j d a a jándéka 

elti l tatik . 

105 
. 312 

, . 297 
, . 96 
20, 72, 97 

20, 58 
18, 86, 94 
. . 31 
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11. Puszták. 
.A.) Magyaroknak. 

L a p . 

Alber t i 1687 156 
Besnyő Ber tó t i I s tván 1679 . . 73 

u. a. és Ócsai F a r k a s P á l 1680 . 81 
C z i b a k h á z a Keszi Is tván 1681 88 
Irsa 1687 156 
K a r a e's L a j o s 1672 András i Miki. 7 

1676 u. a. 50 tal l . 16, 22 
1678 u g y a n a z . . 60 
1679 u g y a n a z . . 73 
1680 u g y a n a z . . 82 
1681 u g y a n a z . . 88 
1682 E s z t e r h á z y B . 100 

Kőcser 1693 nádor 202 
L a j o s szo lgab i ráknak 1678 . . 60 

E s z t e r h á z y 1687 153 
1688 ugyanaz 164 
1692 nádo r 196 
1693 nádo r 202 
ü g y é b e n a k a m a r a leve le . . 84 

Mike B u d a 1676 33 
1687 156 

Mizse 1687 Esz terházy . . . . 153 
1688 ugyanaz . . . . 188 
1692 nádor 196 
1693 nádor 202 

P ó t h a r a s z t y á n s ta tu t ió t i l lető le-
ve l ek k iadása 204 

Szen tmihá ly 1676-ban . . . . 22 
Kecskemét iek 1678 . . . . 60 

Tör te i 1692 nádor 196 
1693 nádor 202 

V a t y a 1674 Monaki I s tván . . 11 
1676 ugyanaz . . . . 22 
1678 „ . . . . 60 
1679 „ . . . . 73 
1680 „ . . . . 81 
1681 Esz terház i Zsigmond 85, 88 
1681 Monaki I s t ván . . 88 
1682 Esz te rházy Zs. . . 99 
1682 Monaki I s tván . . 100 

33) Töröknek, 
BesnyŐ 1678, 26 ta l lér . . . . 59 

1679,37 „ . . . . 72 
1680,39 •„ . . . . 80 
1681, „ . . . . 87 
1682, „ . . . . 98 

C z i b a k h á z a 1681. L á t ó fia . . . 87 
Cz inko ta i ak ré t je 1681 . . . . 87 
K a r a 1676 Nazur 21 

1678 Szálló zga . . . . 59 
1679 ugyanaz 72 
TŐRÜK M. Ii. EMI. 1—2-

1680 ugyanaz . 
1681 ugyanaz . 
1862 Csömbörcsi . 

L a j o s szolnoki v a j d a 1676 
u g y a n a z 1678 . 

1679 . 
„ 1680 . 
„ 1681 . 

1682 . 
Mike Buda 1682 . 
P ó t h a r a s z t y a 1676 n a z u r t ihá ja 

1678-ban 25 tal lér 
1879 B u d á n . . 
1680 . . . . 
1681 . . . . 
1682 . . . . 

V a t y a Pesten 10 ta l l . 1676 . 
1678. 11 tall  
1679. Izsóp a g a ugyananny i 
1680. u. a 
1681. u. a 
1682. aga fia 

L a p . 
81 
87 
98 
21 
59 
72 
80 
87 
98 
98 
21 
69 
72 
80 
87 
98 
21 
59 
72 
80 
87 
98 

111. Egyetemes tárgymutató. 
Abdi aga 1. sarcz. 
A d e t (szokás) 286, 295 
A d h n a m e 301 ,319 
Adományozás , városi te leké Sági 

J á n o s n a k 56 
A d ó é r t megintés a ha l a s i aknak . 373 
A d ó s s á g kifizetése . . . . 137, 158 
Adósság tö röknek 3, 6, 136, 159, 

162, 405, 411 
A g á k . 

karácsszedő . . . . 58, 86, 94 
szolnoki 94 
sz.-miklósi 94 
k e v i zabt i 268 
szerdár kalocsai 278 
seregbel iek 372 

A g á r Szőcs J á n o s n a k . . . . 88 
Dór i ának 164 

A h d (szerződés) 316 
A h m e d 1 298 
A n d r á s y Miklós j á s z k u n kap i tány 7 
A r p a l i k 313 
A j á n d é k deákoknak 1. városház i 

k iadásokat , 
külföldi egye temekre menők. 73, 165 
m a g y a r rendre . 60, 73, 75, 152, 164 
N a g y Istók s z a b a d u l á s á s á r a . 73 
t a r tozás bef izetésére felszólí tás 355 
töröknek . . . . 18, 58, 71, 94 

29 
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Lap. 
B. 

Babád 229 
Ballassy Ferencz 76 
Basák, budaiak. 

Abdebrabman 276 
K a r a Mehemet 1684 . . . . 119 
Juszuf 1584 290 
boszniai 99 

Basák, egriek. 
Ali 1674 11 
Szinán 1676 „ 18 
herczegovinai 98 
sziliszariai 98 
t emesvár i : Dsafer . . . . 157 

Bécs 113, 119 
Bég, Szegeden fejadó, beszedő . 289 
Behódolás 1672-ben 11 

1662- „ 260 
Berát 6 ,301 ,346 
Birák, ha las iak 1636.Tegzős J á n o s 361 

nagykőrösiek 1673. b. Jó Máté . 8 
1674. Erdős Mihály . . . 12 
1675. Beretvás Is tván . . 14, 17 
1676. Bubori Balázs . . 16, 24 
1677. F ru t tus Gáspár . . . 55 
1678. Szemere Pál . . . . 62 
1679. Oláh János . . . . 71 
1680. Sági János . . . . 83 
1681. Sánta Balázs . . . 86 
1682. Szőrös András . . . 93 
1683. Beretvás Is tván . . . 109 
1684. Urházy Pé ter . . 118, 126 
1685. Szemere P á l . . . . 135 
1686. Dúzs István . . . . 149 
1687. Seres Márton . . . 154 
1688. Kara i Ferencz . . . 163 
1693. Karai Mihály . . 200 
1694. Ka ra István . . . . 208 
1696. Vas Mihály . . . 20b 

szegediek, 1624. Sőgi Márton . 305 
1679. Dohár Mihály . . . 338 

Birság magyar rendre : 
Bujáki Andrásnak öcscse meg-

öletéseért 60 
Kuruczoknak verembe es. lóér t 88, 100 
ökör kivál tására 163 
tolvaj ságér t 152 

Birságszedés a bün t isztába hoza-
ta la előtt tilos 53 

a ha jdúk megöléseért t i l ta t ik 41 
a tör ténetes halállal k imul takér t 

tilos 52 
Birság töröknek : 

Gólya Mihók haláláról 1672, 

Lap. 
Szőcs Demeter szolgájáér t 1676 18 
tömlöczváltság biróért 1678 . 58 
Sikrai Ilona szolgálóért . . . 86 
beszedése a városházára . 87, 95 
t i la lmasban ta lá l t j u h o k é r t . . 96 
templomban kincskeresésért . 235 

Birság vá rosházá tó l : 
Alkocsmárosság . . . . 23, 61 
Bikapénz . . . 2 3 , 61, 74, 88, 101 
Biró nem tévés 155 
Esküvőpénz 23, 88 
Salé t rom nem vonás . . 74, 88, 101 
T á b o r b a nem menés . . . . 101 
Ti la lmas . . . . 2 3 , 6 1 , 8 8 , 1 0 1 

Bitangfizetés töröknek . 18, 86, 93, 95 
Bizonyítvány Glöckberg ezredes-

től elfogott körösiek mellett . 216 
Bocsonád 269 
Bocskay Is tván 291 
Billü basu 378 
Bolük basi 362 
Bongorbuzafőzés . . . . . 94 
Bor i t a l : kuruczok 1676 . . . 22 

1681 . . . 88 
németek 1686 147 

1685 182 
törökök 1680 80 

1682 104 
Borküldés erdélyi fe jedelemuek . 100 

Szőcs János újvár i kap i tánynak 88 
Tököl inek . 82 
Wesselényi Pá lnak . . . . 82 

Borravalót az utazó szerzetesektől 
venni tilos 318 

Bosnyák Judi t 89 
Bugyi 230 
Bur junt i . . . . 96, 119, 315, 330 
Büntetés városi ha tóság ál ta l . . 214 
Buzahordásra a dömsödieknek pa-

rancs 272 
C s . 

Császár juha i isz t r ingája . . . 96 
Csátharasztya 96 
Csauz : 

diván 94 
H a n d á n követelése eltiltatik . 49 
ka jmakámé , zsarolása eltiltatik 259 
kuruczhaj tó 71 
vezéré . . . . # . . . 98, 90 

Csetedzsl 1. dzsetedzsi. 
Csizma 152 

sárga karmazsin 153 
va r ra t á s török által . . . . 220 
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Lap. 
Comissarus 1. nemes birtokosok. 

ba ja i 152 
Csókás 145 
Csorbadzsia 114 
Czegle'd 115, 255 

33. 
Dabas 259 
Darutoll 1. v a j d a a jándékát . 

követelése eltiltatik . . . . 37 
Debreczen: a menekült jobbágyok 

re j t ege tése tiltatik '1688 . . 175 
pecsétcsinál tatás 152 

Defterdár 1. nazuvbég. 
Diós-Győr . . . . . . 60 
Dohány 71 
Dserdebasi 30 
Dsetedzsi 157, 276 

E . 
Ecsed 97 
Egyház 1. templom. 
Ehli urf 366, 377 
Ehli urf szállásolással nem terheli 

a szegedieket 351 
Eladása egy teleknek az ekltlézsia 

számára 159 
egy mezei kertnek . . . . 244 

Elpusztulása egyes helységeknek. 
Kécske 89 

Elszéledése a dömsüdíeknek tiltat. 259 
körösieknek 275 

Eman k jag id i (menedéklevél) . . 259 
Emin kevi i 282 

szegedi mészárost mesterségétől 
eltilt . • 308 

révpénzt a szerzetesektől ne ve-
gyen 319 

szegedi a tizedet maga idejében 
szedje 352 

Emr (rendelet) . . 292 ,364 ,365 ,376 
Erdőbérlés Gombán . . . . 71 

Mizsén 196 
Esküformái körösi titztviselőknek. 

H a d n a g y é 248 
Vásárb i róé 249 
Utczat izedesé 249 
Csapiárosé 250 
Sa j tos és borsosé 250 
Kapusé 250 
Jegyzőé 251 
Tisz t ta r tóé 251 
Mészárosé 252 
SzöllöcsŐszé 252 

Eszterházy Pá l . . . 356, 397, 404 
Esz te rházy Miklós 348 

Lap, 
Esz te rházy Zsigmond . 100, 127, 134 
Excommánicatio 243 

F . 
Fermánok Dömsödre 272, 273, 376, 377 

Ha las ra . 363, 365, 376, 377, 387 
Kőrösre 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 

39, 40, 50, 51, 53 54 
Szegedre 294, 295, 298, 301, 303, 

309, 313, 317, 318, 324, 326, 
327, 340, 251, 352 

F e t v á k . . . 6 7 , 101, 223, 342, 343 
F e j t ő . . 73, 82 
Földesurak Halason és pusztáin 364, 369 

követelésük beha j t á sá t eszk. 383, 384 
Földesurak Kőrösön : Forgács Si-

mon . 178 
Keglevics Adám . . . . 2 0 0 , 2 0 8 

túlságos kövelése . . . . 201 
a megyei hata lmaskodás ellen 

oltalmat igér 202 
Keglevics Miklós . 44, 195, 238, 242 
Hamvai Ferencz 236 
Rákóczy 159 
Szintay Márton 227 

Folyamodvány a def terdár zsaro-
lásai ellen 89 

a pénznek a folyó ér tékben el-
vételére 101 

karácsonyi a j ándék megtil tásár. 90 
török foglyok k ivá l tására adan-

dó segélyre 225 
raboktól segélyadásra . . . 224 
török kalmár követelése ellen . 66 

Forgó 22 
F ü g e 73 

o . 
Gázi 320 
Gázik penteleiek . . . . 320, 409 
Gellér t liegye 94 
Gyöngyös 103 
Gyöngyösi j obbágy nejé t vissza-

követeli 47 
Gyürki Pál 100 

II. 
H a d n a g y o k : 

nagykőrösiek . 
Laka tos András kuruez 
Ádám Márton . 
Szalánczi kuruez . 
parasztoké . . . . 

Had já ra t i költségek : 
magyar 1676 . 

21 
22 
53 
74 

270 

2 2 
2 9 * 
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Lap. 
magyar 1693 73 

1682 100 
török 98 

Hakim 295 
Halas 359 

karácso t Egerbe fizeti . . . 390 
Halo t t után pénzszedéstöl a kadia 

elti l tatik 54 
Három várostól Murtezán bég fát 

ké r . . . . . . . . 69 
Három várost a nazur inti, hogy 

elcsapott t i ha jának ajándékot 
ne adjanak 104 

Három várost elveszített török lo 
v a k felkeresésére szólít ják fel 108 

Három város kocsiadása . 109 
Három város há t rá léká t sürgeti Wi-

mesperger . 197 
Három város a ha lo t t ak ügyében 

Budára hivatik . . . . 2 1 9 
Három város ítélete P a p Pá l t a se-

natorságból kirekeszt i . . 247 
Ha jdúk összecsapása gaz ikka l . 271 
H a j m a n e 32 
H a j m a n e jobbágyok kivi tele eltil-

t a t ik 33 
Ha jók , törökök Dömsöd mellett . 282 
Hajóvonás tó l a ha las iak felmen-

te tnek . . . 363, 365, 367, 411 
Hiaczint csanádi püspök . . . 336 
Hírmondás magyaroknak . . . 103 
Hírmondásra jutalom ki tűzése . 274 
Hírmondás töröknek 20, 105, 125, 

145, 146, 277 
Horvátok zsarolása . . . . 163 
Hüdsera t . . . . . . . 324 
Hüdse t . . . . 287,297,340, 341 
Hükm 376 

Ibrahim 1 324, 326, 327 
Inárcsi részeknádori adománynyal 

Oláh Mihálynak a d a t n a k . . 232 
Insurrectioja körösieknek . . 110, 122 
Iskolának N. Kőrösön te lek ado-

mányoztat ik 246 
Iszkeledzsi basi 323 

K . 
Kadi Mehmed dervis . . . . 299 
Kaimekám szegedi, v a j d a . . . 315 
Kalendár ium 88 
Ka lpag zöld 164 
K a m a r a 28 

német 81 

Lap. 
pozsoni 81 ,84 

Kassa 60, 100 
Kassa igene ra l i s 61 
Katonák fogagda t t ak 

Fekete á l ta l 60 
Püspök K é r y által , hogy Czeglé-

den megvegyék az árendát . 115 
Katonáknak sa rkan tyú . . . . 22 

csat 22 
csizma 88 
foszlányra 60 
kapeza 60 

Katonák 73, 74, 82, 146 
Csont Istók és társai zsarolása . 269 
Halasra adófe lha j tás ra küldet-

nek . . . . 381, 383, 384, 385 
Kékkői huszá rok 181 
Kis Istók lova meglövéseért fize-

tés 73 
Kismarton osi 73 
Konya András 60 
Majzik Mihály 82 
Rácz Éliás 60 
Rácz Is tván h a d a . . . . 22 
Runka György . . 34, 42, 46. 47 
végházbeliek zsarolásai . . . 141 

Kávé 20 
Kécskeiek dsizije fizetése . . . 38 
Kecskemét . . 77, 106, 113, 140, 336 
Kecskeméten z á r d a 76 
Keglevics Miklós 1. földesurak. 

halála 195 
Kelie (czella) 319 
Kéri János váczi püspök . . 87, 115 

csanádi püspök 337 
Kevi sziget 260 
Kiegyezés Be re tvá s János és test-

vérei közt a spáhi és magyar 
földesúr h a t a l m a kirekesztés. 239 

a ha ta lmasokkal 225 
Halason a t izedfizetés i r án t . . 362 
lévai Horvát Geczivel . . . 22 
török urakka l 67 

Kitabi serije 339 
Kocsik adása sürget te t ik török ált. 109 
Kocsik követelése a dömsödiektől 

eltiltatik 261 
Könyvvásárlás 60 
Körlevelek törököktől 68, 75, 104, 

105, 109, 112, 113, 114, 115, 
116, 125, 133, 140, 219 

Körlevél a községbi-xákhoz berne-
nésekre 116 

a megyei gyül . megjelenésre 122, 123 
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Lap . 
a quártélypénz ügyében . . 131, 133 
Esz te rházy Zsigmondtól a hó-

doltság megmaradása ügyéb. 127 
P e s t megyén a köziigyigazgató 

előtt megjelenésre . . . . 83 
Köve t Forgácsoké megyegyülésre 179 
Köve tek Kőrös városá tó l : 

Bécsbe Tolvaj Ferenczhez 164, 165 
Bécsbe 165, 166 
Erdély i fejedelemhez Túrra . . 73 
Fü lek re 1. magyar rendi költsé-

geket . 
Karaffához 153 
Kecskeméten general is congre-

gatióra 153 
Kecskemétre 165 
Losonczra megyegyülésre . . 153 
Lothringern herczeghez . . . 153 
Országgyűlésre . . . . 153, 154 
Pozsonba 73, 82 
Sopronba nádorhoz . . . . 87 
Teleki Mihályhoz . . . . 74 
Tökölihez . . . . . . . 100 
Veteránihoz Jánosh id ján . . 153 

Kunság i paraszt h a d n a g y . . . 108 
puszták á l lapot ja a török a l a t t . 406 
pusz ták bérbeadása szegediekn. 318 
puszták bérlésére felszólítás . 134 

Kuruezok 21, 88 
Nagy István 88, 100 

Kuruczoknak bor 88 
nyereg 88 

L . 
Legelőbér t a töröknek az fizet, a 

ki tizedet nem ad 887 
Lete lepedés Nagy-Kőrösön 39, 176, 230 
Letelepedés Szegeden . . . . 309 
Levélhordozása a szegedi mészá-

rosoknak : 
Belgrádba . . . 288, 289, 303, 311 
Budá ra . 287, 288, 296, 303, 304, 311 
Ege rbe . 288 ,289 ,296 ,303 ,304 ,311 
Erdélyből 388 
Temesv. 288, 289, 296, 303, 304, 311 
Zombor% 304 

Levélküldés T a t á b a 1676 Sós Ist-
ván ügyében 22 

Levélvál tás losonczi szolgabirák 
ellen 80 

Liszthi János 345 
L o v a k magyaroknak : Bélteki P á l 

alispánnak 100 
derék árenda mellé 1676 . . 21 

Lap. 
Gr. Tökölinek 1679 . . . . 74 
Okcsin Mihálynak . . . . 100 
Pozsonyban ké t csikó . . . 84 

M . 
Mahfili kara 304 
Mahfili serije 293,334 
Ma'li padisahi 338 
Malozsa szőlő 60, 73 
Manumissiója jobbágyoknak : 

Beretvás Is tván 238 
Csátai Nagy János . . . . 242 
Oláh Mihály 227 
Szabó János 178 
Sáfár Is tván 233 
Szőrös András 44 
Szivos János 236 
Jó Máthé 242 

Martolosz fizetése 301 
256 

83 
319 

Maximilian főherczeg . . . . 
Mayláth Miklós közügyigazgató . 
Medslisz 
Medsliszi serije 49, 70, 84, 307, 309, 

321 
Méhser 
Mektub (levél) . . . 
Mértékek : hara . 

köböl 
oka 20, 28, 71 

Mesterhozatal Dcbrecz. 23, 61, 89, 152 
Mester Yaj i M. külföldi egyetemre 

szádékozván ,segé ly t k é r . 
Mészárosok Sz geden : 

adója tized, harács, iszpendzse. 
a harácsbasinak fejenként egy 

tallérí adnak . . . . 322 
árpapénzt s kocsit nem adnak . 
b i rá ja dzsizijét nem fizet. . 288,299 
földadó követelése tőlök eltil-

tat ik 
fu tá rokat kalauzoltak 
gabna nem adás háború idején . 
hadsereg számára adott hus visz-

szatéri tése 
biróválasztási joga megerősítte-

tik 291, 327 
hirhordása 29 Á 
hogy a fiuk a ty juk után követ-

kezzenek 321 
kalauzolják a mozlim serget 288, 

294, 306 
levélhordásért kiváltságos. 286, 

287, 299, 302, 306, 330, 331, 333 
számának leapadása 296, 307, 309, 311 
szék állási joga 328 

411 
20 

302 
71 

78 

296 

223 
302 

290 
326 
303 

315 
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Lap. 
pásztormadíj t nem fizetnek . . Ü89 
teklifet fizetnek fiaik u tán . . 314 
vallásos leveleket szál l í tanak . 327 
városi biróválasztás közülök til-

tatok . . . . . . . . 308 
vágópénz követelése el t i l tat ik 

304, 308, 310, 330 
közé állás Sebestyén Györgynek 

megengedtet ik 333 
Mészáros visszatelepedésére enge-

dély szegedi szpahitól . . 316 
Metropolita Szegeden adót a ka-

tholikusoktól nem szedhet 300, 301 
Miri 101, 335, 339 
Miriliva szegedi 292 
Mirmirán 365 
Mizse 145, 196 
Molla pesti 268 

szegedi 286, 293 
Muhammed II I 294, 295 
Muhammed IV. 30 stb. 54-ig. 272, 

273, 340, 351, 352, 376, 377, 387 
Muáv tezkere 305 
Mübasir . 
Miirad IV. 
Müraszek . 
Müteszellim 

. . . . 297 
309, 313, 316, 363 
. . . . 343 
. . . . 341 

IV. 
Naib, földvári 259 
Nazurbégek B u d á n . 

1673, 74, 75-ben Muszli effendi 
11, 14, 15, 264, 267 

1676, 77, 78-ban Mehmed 25, 48, 64 
1679, 80-ban Muszli effendi 77, 80, 269 
1681-ben Mehmed effendi . . 86 
1682- „ Amhet effendi . . 93, 102 
1685- „ Izmail effendi . . . 140 
1660- „ Ozmán 250 
1664- „ Szádik 261 
1668- „ Apr . Dzülfikár . . 2 6 1 

Nazurbég körösi jobbágyok elfo-
gására parancso t ad 1675 

Nazur bég udvara . . . . 59, 75 
Nemesek folyamodványa a megyé-

re , hogy a portafizetés alul 
mentessenek fel . . . 8 

kérelme a ki rá lyhoz jogaik meg-
védése ügyében . . . . 

protestatiója jogaik épségben 
tar tása mellet t 

Német biztosok : Dichtler . 
Rensing 152, 153, 154, 155, 163, 

183, 274, 389, 390, 391, 392, 393 
dömsödi zsarolásai jegyzéke . 279 

15 

205 

170 
401 

Lap. 
perében a dömsödiek vallomása 27H 
perében levele a kó'rösieknek . 188 
pusz táka t ad á r endába . . . 156 
székelyhídiak tartozásáról . . 172 
Reu te r Gy. . . . . 148 
W e b e r 141, 182 
Wilfesheim . . . . . ( . 188 
hamis bizonyitványi formuláréja 197 

Német tábornok 22 
kezébe a fizetés nem adandó . 121 
berendel i a községbirákat . . 116 
te l jha ta lma Gácsban . . . 108 

Német tábornokok : 
Bádeni Lajos 194 
Barkóczy 142 
Csáky László 142 
Dor ia 164 
Douglas 117, 181 
Heisler . . . . 141 175, 185, 383 
Ka ia f f a . 128, 153, 165, 175, 182, 185 
Lothringern hercz. 112, 122, 127, 

142, 149, 153, 184 
Mazimilián baj. választó 153, 168, 274 
R a b a t t a 153, 274 
Sommerfeld a Esfal . . . . 116 
Vaudemon 215 
Vete ran i . . . . 142, 153, 184 

Német tábornokok zsarolásai 141, 
179-től 186 

Nizan 276 
Nyargaló 110, 381 
Nyugta tvány Abdi aga sarczáró i . 172 
Nyugta tváuyok : D ö m s ö d ö n : 

Ftileki Búzás Is tváné . . . 265 
A p a j puszta béréről . . . . 266 
H a l a s r a : 
Bulla 396 
Bran tner Ferencz . . . . 383 
Cseri Is tván . . . . . 368, 371 
Daróczy István . . 384,391, 392 
Demar t igny Károly . . . . 403 
P2ggartner András . . . . 402 
Horvá th Gergely 38 ) 
Horvá th Sámuel 382 
K m e t t h István 403 
LaczkQvics István . . . . 384 
L a n g Adám 393 
Mocsári Balázs . . . . 375, 380 
Nyakas Péter . . . .369,370,374 
Pá rad i 375 
Rens ing . . . . 391,392,393 
Sötér Ferencz 396, 397, 401, 402, 440 
Sövényházi István 372 
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Lap. 
Jármi András . . . 368, 369, 370 
Jármi Miklós 374 

Nyugtatványok Körösön magyar 
rendről. 

Borról . . . . . . . . 147 
Duglásnak fizetett pénzről . . 117 
Előlegezésről 124 
ígéret megadásáról . . . . 70 
Kara és L a j o s felől 1672 

1676 . . 16 
Laczkovics Is tván ügyvédi dij-

járól 214 
Mike B u d a 1676. Göese I s tván . 23 
Oláh J á n o r bündijjáról . . . 218 
Por tapénzről 1676 . . . . 16 

1678 . . . . 65 
1681 . . - . 91 

Schaumberger György egy csá-
szári m a r h a lábtöréseért . . 212 

Yatya 1674-ben . . . . 11 
1681 85 

Szegedre : A nádortól kun-pusz-
tákér t 351, 356 

A pozsoni kamatáról 350, 351, 355, 356 
O . 

Oda basák : Memhet . . . . 3 
Muharrim . . . . 3 

Ökrök a német sereghez tar tozók 
a város ál tal tar ta tnak . . 215 

Öröködési i télet a városi ha tóság 
által 212 

a török á l t a l 223 
Oszmán II 298 

I». 
Pálfi Ferd inánd 335 
Pálfi T a m á s 329 
Palánk : Fö ldvár ra 260 

Baja i 271 
Palat ínus 121,122,127 
Palkonya 334 
Pancsovai h á z a 379 
Pénznemek : Arany 1686.=3 f r t . 383 

1 6 8 8 = 4 f r t 20 dn. 163, 264 
Arany a töröknél 1676. = 6 f r t . 71 

1680. = 6 f r t . 80 
1688. = 6 f r t . 175 

czikkeny arany 1 = 2 y2 oröszlá-
For in t 1694 614'/2 garas . . 400 

mos . 136, 151 
forint m a g y a r s török részen . 81 
for intban 40 pótra 1684-hen. . 117 
Garas 58 
Garas 1 3 = 2 tall 71, 86 

1 = 3 0 den 73 

l = 4 0 . d e n . . . . 
7 = 1 tallér töröknél 
6 = 1 tallér 

körmöczi arany 
kur ta forint 
lázsiás . . . . 
lepér . . . . 
magyar forint = 2 3 pót ra 
német forint . . . . 
Oroszlános. 

Lap. 
. 95 
93,151 
. 372 
. 149 
. 159 
. 8̂  
.71. 82 
. 16 
. 152 

124,136,143,150 
öreg garas 1 fr t-ban 4 van . . 71 
ort 93 
oszpora 1 = 11/2 den . . .71,80 
renens f r t 1688, 1 = 1 fr t 20 dn. . 164 
tallér 1678-ban 1 = 1 fr 80 dn. . 60 

1680- „ 1 = 2 fr 73 dn. . 80 
1682- „ ugyananyi . . 93 
1687- „ ugyananyi . . 161 

tamári a rany 149 
timon 91 
török arany 1 = 2 tall. . . . 157 
zalota 151 

Pénzveszteség summa fizetéseknél 58 
pol turán . . . . . . 60,374 

Pesten házvásárlási köt levél . . 70 
kemencze 97 
kertcsinálás 97 
Körösi Városház . . . . ^ 60 

Pet róczy István generalis . . . 127 
Pipák 73, 82 
Por ták száma Kőrösön 1678-an 18. 63 

1682-en 11. 99 
1685-en 5. 142 

Posztó megyszin török g r á n á t . . 11 
rása 60,74 
vörös aba 22 

Praed ica to r felrendeltet ik Budára 103 
Praedicatorok üldöztetése 1674-en 243 
Procator 81 

Laczkovics István . . . 82,214 
Procator számára pap lan s t b . . . 85 
P u s z t á k áréndálása 1692-ben . . 195 Q . 
Quartély a lothringeni herczeg ha-

dainak 112 
1. továbbá adók. 

R . 
Rabasszony 22,82, 100 
Rabgyermek 60, 82 
Rabkisérő Kecskeméti Fa rkas Já -

nos 60 
Rabkisérő 60 
Rabok 73, 82, 88,100 

Deák István . . . . . . 8 
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Lap . 
Fa rkas János 88 
Hegedűs Isiván 73 
Karponai Fekete Pe t i . . . 224 
Kis Miklós 100 
Sár i Istók 73 
Ibrahim 149,162 
J a n e sár aga 154 

R a b lova alá szekeret . . . . 71 
R a b ónadi posta 82 

posták 74, 88 
praedicator 74 

Rabságba esés 228 
Rabsága körösi elöljáróknak . 121,123 
R a b szubasa . . . . . . . 86 
Rabsága magyar tisztviselőknek 

108,117 
Ráezok : csányiak 73 
R á d a y Gáspás . . . 109, 124, 131 

duprecatiója 164 
Rákóczy György. . . . . 349 
Rákóczinak adófizetés . . . . 159 
R á j á k pártfogására parancs . . 169 

üldözése megszüntetésére folya-
modvány 223 

Rensing 1. német biztosek. 
Reszmi kinisza (egyházi adó) . 301 
Reszmi nigah (párbér) . . . . 301 
Reviczky Ferencz 349 
Riskása 20 
Rókamái béllés 87 
Róma . 1 9 7 

S . 
Salétromgyártás Körösön . . 36, 39 
Salétromos csauz 18 
Salva guardiák 153,165, 276, 287, 396 

1. jaszakdsik. 
Sancz (sarcz) 224 
Sarcz a bajor választó török fog-

lyáér t (összevetendő a 274-ik 
lappal) 168, 172 

Abdi agáé . . . . 163, 166,168 
a k é t Musztafáért . . . . 4 1 3 
Nemcseli Mehemetért . . 166 168 

Sastol l . 60 
Sennyei István # 347 
Seregbiró 27, 70 
Seri kedim 53 
Seri serif 118 
Sókereskedés iránti tilalom . . 206 
Sötér Ferencz 197, 218 
Spáhi : Imreur 19 
Szandzsákbég nem lakik Szege-

den 1587 292 
Széchenyi Ferencz . . 201, 202, 207 

Lap. 
Szefine 363 
Szegeden harminczad . . . . 82 
Szegedi ba rá toknak ajándékozott 

birtok 339 
Szegedi guardian vicariussá neve-

tetik . . . 335, 336, 337, 341, 342 
3, 233 

. 39 

. 333 
106,120 

. 37 
. 163 

táborba t izedenként vettetik ki 200 
töröknek 18, 98, 113 

Szentkirályi biró kaszárokkal Bu-
dára hivat ik 220 

Szeged 
Szegedi dsizijedár . 
Szeged vára dizdárja . 
Szekér kiállí tására parancs 

kövötelés elti l tása 
magyaroknak z németeknek 

Szerheddli 276,277 
Szeriliva . . ? 297 
Szolnok megvétele 140 
Szőnyeg skáriát 81 

skárlát oszlopos 348 
Szőrtarisznya 22 
Szubasák 18, 53, 58, 71, 86, 94, 222, 

286, 365 
bündij követelése eltiltatik . 
egy tolvajt a város kezébe ad-

nak 
Szubasa Kevi Szálik (Szálló) 
Szubasák ki jövete le : 

Debreczeni gáton veszett 
bérért 

Halasra veszedelmes. 
Különböző esetekért . 
Pótharaszti kú tban talált 

bérért 
Varga Tamás maradékiért 

Süret (kivonat) . . . ' . 
T , 

Tábor Eger a la t t 1688 . . . . 98 
Földváron 1868 . . . . 272, 273 
Kőrös alatt elvonulása 1862 . 98 
keresztyén Eger alatt 1687 . . 153 
kurucz Sambokon 1683 . . 110 
német a Tisza mellett 1687 . . 152 
török 1682 98, 103 

Táltok . 18 
Tanuk szedése hamis vád ügyében 146 

Kandó Ádám hatalmaskodása 
ügyében 208 

Katonáktól vásárlot t marhákról 42 
Lajostól losonczi szolgabirák . 81 
Szarka család nemessége s Ba-

bádhuz való jogai bizonyítá-
sára 228 

53 

61 
263 

18 
362 

87, 95 

93 
71 

322 
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Lap-
Szarka Zsuzsanna tiszajenei jó-

szágáról . . . . . . . 240 
vásárbirák á l ta l katonáktól vet t 

marhákról 46 
T a p u 335 
Tapuname 339 
Tatárok lovakat hagynak Kőrösön 153 
Ta tá r szultán Iszmét Giray . 129, 242 

Devlet Mirza . . . . . . 297 
Tatárokról tudakozás . . . . 103 
Ta tá r j á rás 137 
Tehénbeadásra parancs a dömsö-

di eknelc 272 
Telekesi I s tván csanádi püspök 

341, 342 
Teleki Mihály 74 
Teinesszük 287, 289, 292, 306, 310, 

317, 333, 363 
Templom á t adása Kőrösön a pro-

tes tánsoknak . . . . 246 
épülésre adakozás . 60, 82, 88.100 

kevi 82 
melletti malom s boltivek kija-

vítása '305,306 
nyéki 82 
örvendi 82 
ráczkevi 82 
tasi 82 

Templom nagykőrösi padlásolása 
s festése . . . . . . . 211 

szegedi a Ferencz-rendiek birto-
kában hagya t ik . . . . 286 

szegedi betetőzésére eagedély 304,305 
szegedi k i jav í tására engedély 

313, 314, 324, 325, 334, 336 
szegedi k i jav í tására nem ada t ik 

engedély 304, 305 
Terdsümán 31,289 
Tezkere : D ö m s ö d. 

Báránytized 1672 263 
Bíindij : juhászok lopása. . . 260 
Csift bozán reszm (aratási clij) . 266 
diváni : kibujdosot tak visszate-

lepedése 261 
holá lozás : a mollától . . . 268 

toprák hakki . . . 268 
harács 1673 263, 2('5 
h a r m i n c z a d lóeladáse'rt 1673 264 

marhátó l 167 3 . . . 264,265 
marhától 16 5 . . . . 2 6 6 , 2 6 7 
marhától 1679 269 

P u s z t á k : Bánkház z iamet 
1672 263 
1677 267 

Lap. 
Szentiván ziamet 1678 . . . 268 
Szúnyog ziamet 1672 . • . • 263 
üdsret i kadm követelése eltil-

ta t ik 259 
Tezkere : H a l a s 

Bündij befizetése . . . . 382, 383 
Dzsizije 1681 . . . . . . 373 

a jankovácziaktól 1683 . . 379 
élelemszerre egyezkedés . . 378 
fa, á rpa , széna 1683 . . . . 375 

379 
. 378 
, 373 
. 412 
. 382 
. 384 
. 413 

. 166 

. 83 

. 119 

. 10 

. 25 

.57,62 

. 90 

. 118 

. 135 

. 157 

. 167 
90, 91 

gabnaa jándék 412 
gabnabeszolgál ta tás . 
gabnavásár lás . . . . 
k jöprü akcse (hidpénz) 1682 
Liszt, á rpa stb beszolgáltatás 
Nászadó (diijün hakki) . . . 
Szarahoraságról . . . . 
Zálogos holmik kiadása . 

Tezkere : N a g y-K ő r ö s 
^ b d i aga sarczárói 1688 . 
Árpa 1680 

1684 . . . . . . 
Bedel asr (1. keszimét) 1674. 

1676. 
1678. 
1681. 
1684. 
1685. 
1687. 
1688. 

Bozsuk keszime . . . . 
B ü n d i j : Adám Pé te ré r t na-

zurbég 64 
Ágoston Gyurka véletlen halá-

láért pesti naib 63 
Bende Pannáér t 126 
Boltfeltörésért f . 134 
Juhász Gyurka fe lakasztásaér t 

nazur tó l 29 
ugyanazér t pesti dserdebasitól . 39 
ugyanazér t vezér ti háj ától . . 64 
vélet len haláláért Ágost. Gyur-

k á n a k a názurbég . . . . 63 
Buza 1676 26 
Ds iz i j c l673 7 

1674 8 
1676 30 
1677 55 
1678 65 
168 1 91 
1682 107 
1683 111 
1984 135 
1685 104 
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Dsizije 1686 
1687 . . 

Eleiemszer zsarolása megtil tása 
F a 1662-ben nazurnak 

vezérnek 
1676 vezérnek. 
1678 vezérnek. 
1682 vezérnek. 
1985 vezérnek. 
1686 vezérnek. 
1686 szerdáré . . 
Gabonabeszolgál ta tás . 
Gyapjupénz 1. japigi akcse 
Keszime 1677 . . . . 

1682 . . . . 
Khiszmeti bedel (va jda ajándé 

ka) 1G81 
Malomépitésre engedély . 
Meszarif akcse 1676 . . 

1684 . . 
P u s z t á k : Besnyő 1683 

K a r a 1678 
L a j o s 1672 

1674 
1675 
1676 
1678 
1680 
1681 
1685 

L a p . 
149 
179 
138 

5 
5 

24 
65, 66 

107 
135 

174, 149 
150 

Mike Buda 1682 . 
1684 . 

Mizse 1674 . . . 
Po tharasz tya 1674 

1676 
Pusz ták : Pótharasztb a 1683 

1635 
V a t y a 1672 

1674 
1678. . . . . . 

Suma fizetés (derék suma) 1, be 
del asr. 
Szal i jane 1678. 

1676. .^ . 
Széna 1976 vezérnek 

1686 szerdáré 
Jap ig i akcse 1676. 
V a j 1676 . . . 
Védlevélről 1691' . 

Tezkere : S z e g e d . 
a paplak megnádazhatáaára 
a csanádi erdőben favágásra 
a cellák ki javí tására . 
az egyház kú t j a k i j av i t ázá ra 

124 

48 
102 

84 
7 

17 
116 
109 
62 

5 
12 
14 

24, 27 
57 
84 
85 

136 
105 
124 

13 
13 
16 

109 
143 

6 
13 
62 

66 
147 

5 
150 

25 
24 

190 

317 
311 
319 
327 

Lap. 
malom k i jav í t ásá ra . . . . 305 
mészárosok kiváltságáról , 287, 

304, 308, 312 
Pa lkonyára küldötí embernek . 334 
Pápai P é t e r szabad utazására . 320 
posztó u t án fizett harminczad-

ról Makón 299 
templom épí tésére . . . 305,306 
t emplomjav i t á sá ra . .314,315,326 
utazó papoknak 321, 326, 328, 329, 338 
révpénz 1645, 46, 47, 1685, 86 

évekről 322 
szegedi ferenczesek által áren-

dált főihaszonbéréről 1676 . 235 
Tiszttartó . 60,227 
Tiszttartó Gyöngyösi István . . 7 
Tököli . . . . . . . . 74,100 
Tököli Magyarorzzág fejedelme . 110 

Pestmegye t iszt ikara meghódol 
neki 110 

rendelete to lva j katonák meg-
fogására , . 270 

Töltés . " 18 
Tombasz 362 
Török asszony elszökése . . . 92 
Török dúlások miat t menekülés 323, 324 
Török foglyok Eszékre kisérésére 

274 
18 

357 
20, 98 

93 
93,98 

18 
74 

parancs 
Török hadak : Bu ják i . 

Egri élelmezéseért követelés 
Egri Szulimán 
Bas agáé 
Duráké 
Gyemli 
Kara Hasszán 
Kara Hasszán magyar ködmönt 

rendel 106 
Pesti 98 

Török hitre té r tek : Tót Musztafa 99 
Törvénykezés a vár. hatóság ál tal 207 
Törvénykezés magyar renden : 

Borsodmegyén Szabó Ferenez 
marhái miatti 34 

Hagyatéki ügy a kamaráná l . 27 
Körös levele Szabó Ferenez mar-

hái felöl 46 
Tanuszedés az ügyben . . 41, 47 
Süketné l eánya miatt . . . 88 
Szilasy A n d r á s protestarioja . 348 
Urházy P . j a v a i lefoglalása . . 157 
Urházy P . s Kökény Ilona közt 191 
Véletlen gyi lkolásér t . . . 131 

Törvénykezésre menetnl magyar 
rendre : 
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L a p . 
Török Ferencz megtagad ja . . 175 
Wesselényi Pálhzz 1676 . . . 26 

Törve'nykezés török renden : 
Duna i malmok m i a t t . . . . 261 
T a t á r felesége e lszökéseér t . . 297 

I . 
Üdzset i kadm (utazási d i j ) . . . 259 
Ulufe 301 
Ümuzu dinyje 327 
Ungnad Kristóf 345 
Útlevél a kamarára küldött szege-

di követnek 349 
a guar dián s két pap számára . 317 
a körösi követet Torná ra kisérő 

ka tonának 1697 . . . . 213 
árpahordóknak 119 
dömsödieknek bnzahozásra l684 271 
kereskedő embereknek , hogy 

1683-ban Budára mehessenek 111 
mártonszegedi l a k o s n a k . . . 328 
Maximiliak bajor választótól há-

rom török fogolynak . . . 244 
Mihály barát számára . . . 316 
Pa lkonyára lóért küldöt t em-

bernek . . . ^ . . . . 334 
P á p a i Péter u tazására . . . 320 
Rensing által Hajós számára . 273 
Tömösváry János számára 1674 11 
Utazó papoknak . . 321, 324, 328, 

32f\ 335, 338 
Utazó töröknek 340 

Z . 
Zabti 259, 268, 377 

fa lusiak 318 
Zaim 362 
Zászlóért fizetési, va jda a jándéká t 94 
Zsidó Budai Márton kötlevele 

1674 9 
J . 

J a g m a d s f 157 
J a n e s á r a g a 7, 8 
J ancsá rok diványos serege . . 114 
J á s z B e r é n y 103,137 
J á s z Kisér 1674 11 
Jaszakdzs ik 138 

védelmére parancs . . . . 276 
Jobbágyok elviselt t i l tatik . . 40 
J u h a jándék németeknek . . 154,166 

Vácz 262 
Vali (kormányzó) budai .35 ,36 ,41 ,50 

szegedi . . 319, 320 
Valoságdi j eladott r abé r t , . . 271 

L a p . 
39 Várépítési munkála t eltiltatik 

Vármunkát a halas iak Szabadka, 
Jankovácz és Ba já ra tesznek 
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A kir. kamarától a szegedieknek 
1684 
Fuvarzsarolások ellun 
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A törököktől, hogy a jaszakdsi 
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A török zultántól a dömsödiek 
nek ugyan azon tárgyban 
mint fentebb 

A jaszakdsik számára 
Egy Csanádon kiadott 1691 

Végrendelet 
Verán esi cs Anta l 
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Wesselényi Ferencz 
Wesselényi Pá l . . . . 
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E KÉT KÖTETBEN ELŐFORDULÓ 

TÖRÖK SZAVAK MAGYARÁZATA. 





A. 

Vlf/e£=rszokás, „usus." Mire a szent törvények és a 
szultánok rendeletei nem adtak törvényt, a „régi usus"t vették 
törvénynek a török államban. 

Aga. Talajdonkép csak parancsnok. A jancsárok pa-
rancsnoka=jancsár aga. E czim adatik a várparancsnokoknak 
is. Használtatik a katonai és udvari tisztek cziméül, minteffendi 
a polgári hivatalnokok czimezésére. Az öcs „aghá"-nak czimezi 
bátyját. Végre „agká"knak nevezik a eunuchokat is. 

Alid námé. Szerződés levél. Különösen külföldi hatal-
makkal kötött szerződés. H. k. 30. 1. 

Ahor kiája. Istállómester. Ahor=istálló. 
Alaj bég. (Magyarok olaj bégnek is). Alaj hadcsapat. 

1) Minden pasának volt, az udvarhoz tartozó alajbégje , a ki a 
nyilvános ünnepélyeket vezette, — mintegy cerimonia-mester. 
Az alajbég a pasáknál mintegy a csaus basikat képviselte. 
2) Merőben különböző osztályba valók a tulajdonképi alaj-
bégek. Ezek a hűbéres szpáliiklioz tartoztak s rangban mind-
járt a szandzsákbég után következtek. Első volt a szandzsák-
bég, (mintegy tábornok) ; utána az alajbég; (mintegy ezredes); 
azután a cseri pasa (százados); szürŰdsi basi hadnagy; végre a 
sznbasi vagy őrmester, a ki őket összegyűjti. Az alajbégek zász-
lóval és dobbal ajándékoztattak meg. 

Antii ('amil) adószedő. 
Arpalik. Arpapénz. A pasák és bégek nem az állam 

kincstárából vették jövedelmöket, hanem a szultán egy kerület 
jövedelmére utalta. Néha a szultán a pasáknak, bégeknek rendes 
jövedelműi utalványozott keriiletökön kivül egy másik kerületet 
is adományozott pótlékul. Ezt nevezték árpaliknak. 

Asr. (Arab szó). Szóról szóra tized, v. dézsma. 
A mozlim szent törvények szerint minden fegyverrel meg-

hódított földtől tizedet kell fizetni. Mekka kivétel. 
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A borsó, lencse, bab stb. tizedet fizet. Az árpa, zab köles 
szalarijet, azaz a földesur lova számára abrakot fizetett, melyet 
ha meg nem adnak, tartoznak ajándékban adni meg a takar-
mányadót. 

Asri dijet. Dijet—vérdíj. Asri dijet vérdíj adó. Az 
as7'-nek; mint tiszta tizednek értelme annyira nem valami föld-
adó, bogy íme itt a vérpénznél átalános adó értelme van. 

Atli=-zlovas, Atlí basi, lovasok főnöke. 
Azáp. Nőtlent tesz ugyan; de azon katonai gyalog csa-

patbelit kell érteni alatta, mely a sereg előtt portyázásra alkal-
maztatott. E nem a rendezett sorkatonasághoz tartozott katona-
ság a végvárakban helyőrségre alkalmaztatott a XVII-dik szá-
zadban. 

Marsigli ezt irja rólok : „Ezek több egymástól független 
csapatokra vannak felosztva; rendesen azon ország szülöttei a 
hol szolgálnak, s ugy öltöznek, mint ugyanazon ország benn-
szülöttei. Budán kötelesek voltak ugy öltözni, mint a magya-
rok. Egy bőrrel prémzett kelme-sipkában járnak, egy kardot, 
arquebus-et és flintát hordoznak fegyverül. Ennélfogva könnyen 
össze lehetett téveszteni őket a keresztyén magyarokkal." 

B. 

Baj ram, (barjám). A két bajrám egyetlen egyházi ünnep 
a müzülmanizmusban. Az első, melyet „idfitru-nek, Í I Z í I Z be-
végzett böjtnek neveznek, sevál hó elsején, a „ramazan" havi 
böjt után áll be. A másikat „id-ad'hhú"-nak. vagy kurbán-
bajrám-j\ak nevezik, azaz áldozó ünnepnek, s az előbbi után 77 
nappal zilhidzsch ho 10-dikén ünnepelik. Az előbbit nevezik 
nagy, az utóbbit kis hajrámnak is. Bajram török szó, id arabs. 
Mindkettő valami időszakonkint visszatérőt jelent. 

Mivel a mohamedánok a hold szerint számítják az évet, a 
két bajrám 33 év alatt bejárja az év minden szakát. Igy 1862-ben 
a nagy bajrám april elejére esett, (a kis bajrám jun. 8-kára). 
1895-ig visszafelé haladva mindinkább télen, aztán őszszel, 
aztán nyáron, míg végre ismét tavaszszal lesz. A nagy bajrám 
csak egy napig tartana; de a nép három nap üli egymásután ; a 
kis bajrám négy napig tart. E két nap az egyedüli mulatság 
ünnepe a mozlim népnél. E két ünnepet mindig a legnagyobb 
pompával tartják meg. Csak e napokon szabad bezárni a bolto-
kat, raktárakat stb. Ekkor megszűnik minden üzlet. Nincs em-
ber, kinek ez alkalommal uj ruhája ne volna. A köszöntések, 
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látogatások, mint nálunk uj évkor, oly átalánosak. A mohame-
dán nem ismer tánczot, zenét s semmiféle játékot; a törvények 
tiltják. Az egész mulatozás nem áll egyébből, mint a városban, 
kornyékén való sétából. Az ivás kevesbbé engedtetik meg, mint 
máskor. A bajrám előestéjén a rendőrség lepecsételi a korcsmá-
kat, Konstantinápolyban pedig csak keresztyén lakta városré-
szekben vannak. Ez az egész birodalomban gyakoroltatott. 

Barudzsi löporkészíto. (Barut lőpor). 
Basa, lásd pasa. 
Bás aga. Mondák a magyarok pasa agának is (I. k. 

409. 1.) Az eunuchok főnöke (Hamn. Gesch. d. 0. R. VI. k. 585. 
1.) Bás aga tulajdonkép—föaga. „Agáknak nevezvén az eunu-
chokat is, kiknek főparancsnoka kizlar aga, bás aga. az első 
eunuch (Kőrös 98. 99. lap csak ajándékot kap. Ugyanaz 119. 1. 
145. pesti bás aga.) 

Bás csaus~(szószerint főcsaus.) A 196 janicsár-század 
5-ikének parancsnoka. Ezenkívül ő avatta fel a janicsárcsapatba 
belépteket, oly formán, hogy fiilön fogta és pofon ütötte. Ez 
hajttatta végre az alája rendelt két más janicsár-csaussal a bün-
tetéseket; mert a janicsárokat saját tisztjeik fenyítették. A jani-
csárok divánját ő hítta össze, s abban ülése volt. A divánban ő 
nyújtotta be a kérvényeket. Rangja mintegy ezredesi volt, mely-
ből az altábornoki rangnak megfelelő szamszundsi-basi tisztségre 
emelkedhetett. 

Bás emin. FŐ-emin. Lásd emin, (biztos, felügyelő). 
Bedet. Arab szó, annyit tesz, mint csere, valaminek vált-

ságául adás. 
Bedel asr tized váltság. I. k. 10. 1. Nagy-Kőrös pénzt 

fizet tized gyanánt, bedl asr czim alatt. Budel asr alatt nemcsak 
a pénzbeli tizedváltságot, hanem a tized gyanánt adott gabona 
mennyiséget értik, mely több lehet a tizednél. Tized föld egy 
fetva szerint csak a mit a mohamedánok foglalnak el a hódítás-
kor. Keresztyének földétől a tizednél többet is lehet venni bedl 
asr név alatt. (E fetva Hamner Staatsverf. I. k. 348. 1. 

Befiel nuszul a megszállás, vagy szállás váltsága. Éle-
lemszállítás a török táborba. 

Nuszulnak (mintegy (vár) megszállási élelemnek) nevez-
tetett azon élelem mennyiség, mely egy egy egész kerületre ki-
vettetvén , a lakosság tartozott azt valamely várat ostrom alá 
fogott táborba vinni kocsin vagy tevén. Házankint vetették ki 
ezen nuszült, mely nem a normális, hanem a redkivüli adók 
közé tartozott. Eleinte csak terményszállitás volt, később 
pénzt fizettek a lakosok nuszul-képen, midőn bedel nuzulnak ne-
vezték el. Különbözik ettől a 

Török-magyar Emi. 1—2. of) 
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Bedel szurszszáf. Szurszát tulajdonkép gabona szállí-
tás pénzfizetésért a táborba. De bevett értelme, a báboru idején 
a környék lakosai által a sereg útjába vitt gabona. A környék 
csak 24 órai járásra látta el a tábort szurszat czim alatt. Ké-
sőbb pénzül vettetett ki e rendkívüli adó a lakosokra bedeli 
szurszat név alatt. 

A bedeli nuszul 1660 körül évenkint 12V» millió oszpora 
volt a budai, egri, kanizsai és temesvári pasaságokból. Csak 
háború idején vétetett a pénz, sugy látszik, az egész birodalom-
ban, és nemcsak a hol a háború folyt. Heszarfenn szerint ugyan-
azon évben a szállítmányi váltság az egész birodalomból közel 
600 millió aszpora volt. (Hammer II. 178—9 1.) 

E kötetekben részint természetben, részint pénzül fizetik a 
nuszult és szurszatot. 

Befta, (persa szó) ára, értéke valaminek. 
Bég (magyarul „bék"-nek irják gyakran az egykorúak) 

ma bej-nek ejtik a törökök. 
E czim nagyobb az efendinél, kisebb a pasánál. Bej nek 

nevezik a kisebb tartományok parancsaokait, kiknek a szultán 
egy lófark-zászlót (tugh) ád kitüntetésül. (Lásd szandzsák bég). 

Begier heg v. bejler bej, fö-bej, ki nagyobb tartomáuy 
parancsnoka, több bej van hatalma alatt, s már pasa rangban 
van s két vagy három lófarkot hordanak előtte. 

Magyarországon ilyen volt a budai, temesvári, a kani-
zsai pasa. A XVII-ik században európai Törökországban 4 bejler 
bej volt, a fenn nevezetteken kiviil t. i a ruméliai bejler bej. A 
XVII-ik században egyegy bejler bej alatti területet ejalet-nek 
neveztek. A bejler bej neveztetik arabosan mir-miránn-nak is. 

2?e/'«£=adománylevél. Diploma. 
Bozsuk (szláv eredetű) karácsony. 
Buffjok aga, és bulyok basa vagyis boltik aga Böliik 

annyi mint csapat (test része is). „Böliik"nek nevezték a jani-
csárok a XVII-ik században 196 ódára vagy századra szaporo-
dott hadtestének 61 századát, a más két része jajabejek (101 
század) s szejmenek (24 század). 

Azonban a határszéleken a várak őrzéséül a janicsárok 
szerhadd-kuli-kkal, vagy határszolgákkal szaporíttatván , ezek 
több csapatja nyert, úgy látszik, hölük nevet. A határőri tüzér-
ségnek rendeletet vinni szokott tiszt neveztetett bölük-pasának. 
Ezen tüzérség t. i. melyet iszareli-nek neveztek, nem volt szá-
zadokra osztva, s nem volt köztök rangfokozat. Mind egyenlően 
közlegény volt s az ágyuk szerint osztatott fel (üteg és század 
stb. nem volt). Közvetlenül a tartomány kormányzójától függői-
tek a tüzérek, ki egyet közülök kinevezett rendeletei végrehaj-
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tójának. Ki a főparancsnok rendeleteit vitte, azt nevezték bölük 
basinak. Ez azonban semmi parancsnoki hatalmat nem gyako-
rolt a századok felett. A határőrök szejmen osztályában is, me'y 
részben keresztyénekből (görög, rácz) állott, szintén volt bölük 
basi czimü tiszt, kit szejmen böliik-basinak neveztek. A „gyömli 
(gönüllii) v önkénytes sereg bulyok basái" fordul elő, mi mu-
tatja, hogy a rendetlen seregben is voltak bölük basik. Melyek 
közé tartoztak az e két kötetben többször előforduló bulyok v. 
bulyong basik és bulyok agák, eldöntetlen marad. 

Cs. 

Csaus. Futárok, hírnökök kötelességét végezték. A 
szultán udvaránál 700 csaus volt, kik ünnepélyes alkalommal 
vagy hadjáratra vonuláskor a szultán előtt mentek. A tartomá-
nyi pasáknál is, kik a szultáni udvartarfást kicsiben utánozták, 
szintén voltak csausok. E külön nemű szolgák vagy tisztek kap-
tak hübért is, de nem köteleztettek ez által a harczokban részt 
venni. Előfordul (I. k. 68. 1.), hogy az alajbégnek is van csausa. 
— A csaus-basié a szultán udvaránál fényes hivatal volt. Ez 
vezette be a szultánhoz a kölföldi követeket, s főajtónálló volt. 
— Nem kell összetéveszteni a bás-csaus sal (lásd fennebb). A 
büntetések végrehajtásával is meg volt bizva s némely ügyeket 
maga intézhetett el. Marsigli szerint mintegy adjutánsa a főtisz-
teknek. 

Csauslar tihája (kiája). A csausok alparancsnoka. 
Cselehi, müveit, elegáns. Egyébiránt csupa czimlil szok-

ták használni, mint a magyar a „tekintetes"t. 
Csereíthorlik. A váreröditéseknél tett robot a jobbá-

gyok részéről. Törökül nevezik szerakhorlik, szalakhorlik-nak 
is- Magyarul szarahórság. 

Cseri basi. A hűbéres szipákik tisztje, mintegy kapitá-
nya. Első volt a bég, mintegy tábornok; következett az alajbég, 
mintegy ezredes, azután a cseribasi, mintegy százados, szürüdsi 
basi, mintegy hadnagy, szubasi mintegy őrmester. A három első 
tiszt hűbéres jobbágyai, ha nem a béglerbég, hanem a szultán 
adta ki a hűbéri oklevelet rájok, ki voltak véve a büntetés-pén-
zek, házasodási és rabszolgadijak alól. 

Csifti reszm. Csift=szántóföld. Csifti reszmrrszántó-
föld adója. Föld adó. 

Csohadar vekil aga. Csokadar—belső szolga, komor-
nyik. Vekil=rbiztos. Tehát a főkomornyik valamely pasánál. 

Csorbadsi. Csorba=leves. Csorbadsi^levesosztó. így 
3 0 * 
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nevezték egyegy janicsár század kapitányát, mely állott 600— 
800 emberből.'" 

C&ömhordzhi. hihetösen a fennebbi hivatalnév magyar 
elrontása. ElÖfordu mint körösi puszták hűbérese, habár a 
zsoldos janicsárok közé tartozott. 

I). 

Defter. Számviteli könyv. Azon telekkönyv, melybe a 
hűbérek voltak beirva. 

Defterdár. Könyvvivő. A hűbéri telekkönyvek vezetője. 
Minden pasaságban volt egy ilyen, kit Timár-defterdárnak is 
neveztek. Yolt egy másik minden pasaságban, kit defter-kiajasz-
szinak neveztek, ez a fiscus jövedelmeiről vezetett könyvet. A 
defterdároknak is volt terjedelmes hűbérök , melynek jövedelme 
arányában tartoztak katonákat állítni ki. Néha pasai rangra is 
emelkedtek s átalán rangban a bégek mellett állottak. Defter-
dár- nak nevezték a birodalmi pénzügyminisztert is, kinek arabs 
neve malie-naziri, vagy a kincstár felügyelője. Nevezhették 
régen is a defterdárt egyszerűen nazir-nak, mi felvigyázót jelent. 
Innen a magyar népnél e hivatalnok „Nazur" vagy„Nazul" 
neve. 

Defter hiajassii. A császári birtokok (kliász) kincs-
tárnoka. Magyarul defter tihája. 

Deli pasa. A„deli"k a határőrségi (szer-had-kuli) lovas-
ság egy külön osztályát tették. A más két osztály, u. m. a gö-
nüllük és beslik a kincstárból fizettettek, a „delik'1, a pasák 
magánkincstárából. Állottak néha a pasa közvetlen szolgálat-
tevő legényeiből, néha gyülevész bennszülöttekből. A portyázó 
csapatokhoz tartoztak s önkényteseket is lehet alattok érteni. 
Deli pasa alatt közvetlen tisztjök értendő. 

Dijet=yér(iij. Demi dijet vérnek dija. Dem arab 
szó=vér. 

Die fin. Valamint a szultán, ugy minden tartományi kor-
mányzó mellett volt egy főtanács, azaz diván, mely állott a 
pasán kivűl a kádiból, janicsár, rendes szpáhi és hűbéres tisz-
tekből, és végre a szolgálatban megvénültekből, kiknek nagy 
tekintélyűk volt. 

Dizdar. Várparancsnok. 

Dzs. 

Dzserde hasi. Dserde—katonai expeditióra kiküldött 
csapat, mely legfeljebb 60 emberből áll. (Hammer). 
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Dzserime bűn, btíndij. 
Dzsetedzai. Csatázó, portyázó. (A régibb magyar nyel-

ven is csata rablókandot s nem harczot jelent). 
Dzsetiajef= bűn , vétek. Átvilt értelemben bündij , mint 

dzserime. 
Dzsizije—a keresztyének és zsidók által fizetni szokott 

fejadó. Lásd kharadzs. 
Dzsizijedav—fejadó-szedo. 
Dzsüttdi— arabs neve a Zovas-nak. 

E. 

IC feudi. A polgári és vallásos tisztek czime, ellentétül 
az „aga" katonai czimmel. 

IChli-urf. Azon ember v. tiszt, kiakanun s nem a szent 
törvények szerint itél. Ellentéte az el/li ser\ a ser' törvények 
szerint eljáró. 

I2lamet=jel, császári jegy. 
SCman kiagadi=salvus conductus. Kiagid—levél. 
Urning. Lásd emin. 
JCtiiiH, felügyelő. Mutbakh emin, a konylia felügyelője. 

Emin különösen a császári birtokok feletti felügyelő. Emini 
defter a defter felügyelője. Mindezen emin-ek belső hivatalno-
kok voltak, mintegy a raktárakra ügyeltek fel s nem az adók 
behajtásával bízattak meg. Magyarul emeng-nek nevezték. 

ICmir— fejedelem. Emir-ul-umera (emirek emirje v. feje-
delmek fejedelme) a béglerbégek czime, s meg is felel a bégler-
bég értelmének. (Emir arab, bej török.) Nevezik a főbégeket mir-
miránnoknak is. 

Emr'ahhor istálló ernir, vagy lovászmester. Magyarul 
nevezték Imre hur-nak vagy Imre wr-nak is. 

F. 

Fermán. Egyszerű uralkodói parancsolat. A szultánnak 
hatalmában áll oly rendeleteket adni ki, melyek az állam javára 
tartoznak, de az arab törvénykönyvekben nincsenek meg. Ezek 
életében érvényesek, mig nem változtatja. Hatti seriflfeket több 
formasággal adnak ki , rendesen a vezir ajánlatára s a diván 
javaslatával. Ezen íermánok és a hatti serif-íek változtathatók a 
szultán akaratjából; de a ser'-ek vagyis az arab kalifák törvé-
nyei n e m . 

Fetca. A török mufti válasza valamely elébe adott jogi 
kérdésben, midőn a törvény a fennforgó esetben kétséges. A 
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kérdésben soha sem neveztetnek meg a felek : Szeid-nek, 
Amru-nak s ba egyik nő, Hindd-nak stb. neveztetnek, s maga a 
fennforgó kérdés is átalánosságban van feltéve minden vonat-
kozás nélkül a helyre, időre, specialis viszonyokra. A választ a 
mufti - rend valamelyik tagja igennel (olur) vagy nem-mel 
(olmaz) adja. A török törvénykezésben a fetvák nagy erejű ok-
mányok voltak. Kinek pere vagy ligye volt a divánban, először 
elment a mollához (törvénymagyarázó bíróhoz), előadta egy 
papír szeleten a fentebb irt átalánosságban a kérdést, s a biró 
ráírta az „igen"t, vagy „nem"et, a nélkül, hogy tndta volna a 
specialis esetet. E két kötetben közlünk néhány fetvát, mely 
például szolgálhat s mely a török joggyakorlatra némi részben 
világot vet. A peres félnek a törvényszék előtt az igy elkészült 
fetva nagy bizonyság volt. A szultánok is folyamodtak állam-
ügyekben a mnftihoz (a fő mollához) , s ezen fetvák „igenllje 
„nem'vje döntött olykor a legfontosabb államügyekben; néha 
béke vagy háború, sőt a szultán élete is függött tölök. A fetvák 
összegyűjtettek s külön felügyelőjük volt, a fetva emini. E gyűj-
temény egyik forrása a török törvényeknek, mintegy törvény-
magyarázatok. Nem a császári rendeletek, banem a változha-
tatlan vallásos törvények magyarázatai e fetvák s a szultáni 
türvényhozásra nagy befolyással voltak általuk a muftik. 

<» 

(B(ÍZÍ—\itéz. Különösen a ki a mozlim hitért harczol 
győzedelmesen. Tesz diadalmast is. A szultánok csak akkor 
használták a gázi czimet, midőn már győzelmeket vivtak ki. Az 
e könyvben előforduló értelme—mozlim harczos. 

GömrüJi=vám. 
Göni'tllü. Göniil=sziv, készség. Gönüllü, lelkes, bátor, 

önkényt es. Ezért tesz önkénytes katonát. Göniillük-nek nevezték 
a határőrvidéki önkénytes katonaság egy lovas csapatját. A 
gönüllük, Marsigli szerint, egy részben bennszülött alattvalók-
ból állottak. Fizetésöket a defterdártól vették. Zsoldjuk a vá-
mokból, halászati jövedelmekből telt ki, mig a deliket, (lásd 
deli) a pasa fizette. 

Hifii mii kétségkívül magyar ejtése a gönüllü szónak. 
Előjön e két kötetben budai, pesti gyömli sereg. Ez is, mint a 
határőrvidéki önkénytes lovas és gyalogság a határőrvidéki vá-
rak és palánkok őrzésére és portyázásra használtatott. Csapa-
tokra=(bölükökre vagy bulyok-, bulyongokra) volt osztva. In-
nen a „gyömli sereg bulyok basái." 

l / u r u s — valószínűen garasból=tallér. 
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II . 

If akim, vagy hekim=Bölcs; philosoph. (Tesz ezen kiviil 
orvost is.) 

fSakk igazság, jog, valóság. Tesz tartozást is. Hakk 
mzm—törvény és jog szerint fizettetni kellő pénz. 

ííajván. Barom, négy lábu állat. Hajván akcse—mar-
hákról fizetett adó. 

liar ács, harads, lásd Kharadzs. 
Hasznadár, lásd khassz. 
Hiidzset. Törvényszéki okmány. A kádik által kiadott 

formaszerinti törvényes Ítélet, melyért nekik dij járt. (Magyarul 
hiicsetnek irták). 

Ifiikm, rendelet, parancs. Hakni seri a törvény szerint 
kiadott végzés. 

I. 

Hutám templomban előlimádkozó. Régi időben a khali-
fák, magok az uralkodók, végzik e tisztet székkelyökön. Ök 
voltak a főbirák is. Később elválasztatott, s az ozmán biroda-
lomban mindig külön volt választva, e papi tiszt a bíróitól. 
Azonban az imámok nem képeztek egyházi rendet. Előlimádko-
zói tisztökön kiviil semminemű akár világi, akár egyházi ügybe 
nem avatkoztak — ezeket a kadik végezték. A templomi kö-
telességen kivül folytathattak akárminő életbeli foglalkozást. 
Szegény és alárendelt helyzetű emberek, kiket még ruházatjuk 
sem különböztetett meg a többi közönséges mozlimtól. Nem volt 
ez végre nélkülözhetlen hivatal. Imam hiányában akármelyik 
hivő imádkozhatott elől a mecsetben. 

Imrihor lásd Emrahor. 
Lszkefedzsi basi. Iszkele az olasz scala szóból eredt s 

tesz lépcsőt, külnösen a hajók kikötő helyénél levő lépcsőt. Isz-
keledsi—révész; iszkeledsi-basi=rév-felügyelö. Szegeden is 
volt ilyen (II. k. 323. 1.) 

iszlafé aga. Valószüen nem tulajdon-név, hanem az 
iszareli-bol van rontva, mely a határővidéki csapatok (szarhadd-
kulik) tüzérségét képezte. Az aga puszta czim lehet; mert a 
török tüzérségnek nem voltak tisztjei. A legénység ágyúk sze-
rint volt felosztva s minden ágyúhoz külön a pasa küldte a pa-
rancsot. (Lásd bölük basi). 

Iszpaja. Lásd szpáhi. 
Iszpendzse, vagy pandzsek—ötöd. Kezdetben minden 
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liadi fogoly árából ötöd rész a sznltán kincstáráé volt. Az isz-
pendzse későbbi értelme azon fizetés, melyet a jobbágy a föld 
tizedén kiviil készpénzül tett, mi több európai szandzsákban 
Szulejmán alatt 25 oszporára ment. Némely tartományban az 
iszpendzse fizető nem fizetett holdankint földadót, más helyen 
mindkettőt. Az iszpendzse mintegy másod rendbeli fejadó volt, 
s a harácson, vagy kharadson kiviil szedetett. Nem ozmán, ha-
nem arab eredetű adó, s a szent törvények kívánták a mecsetek 
fenntartására. Későbbi időben az ozmánoknál nem volt átalános 
s végre ki is ment szokásból. 

J 

y^yy/mc/rAV—zsákmány-tevő , prédáló. A portyázó ren-
detlen csapatokat nevezték igy. 

Jancnár, jenicseri. A török hadsereg válogatott gyalog-
sága, melyet a XVII-ik századig keresztyén jobbágyok föl nem 
serdült gyermekeiből ujonczoztak és neveltek különös gonddal 
s saját fenyíték alatt a harczra. Magyarországon a gyemiek adó 
nem divatozott még az 1541 utáni időkben közvetlenül sem. A 
jancsároknalc egykor nem volt szabad házasodniok, s egy papi 
szerzett tagjainak tekinték magokat. Ok képezték a gárdát, rá-
jok volt bizva a kincstár őrzése., s midőn végvárakban hagyat-
tak őrségül, nálok állott a vár kulcsa. 1670 körül állott a sereg 
196 csapatból (oda), mindenik csapat 6—8 száz emberből, Szü-
lejmán idejében 12,000 emberből mindössze. A jancsárok fő-
tisztje, a jancsár aga, tényleges hatalom dolgában a nagyvezér 
után állott, s a diván határozataira a jancsárok nagy befolyás-
sal voltak. — A tartományi várakban is voltak jancsárok, s 
Budán jancsár aga, ki a kincstári jövedelmek egy részét szedte. 
A jancsárokat a kincstár fizette, mig a hűbéres szpáhiknak föld-
birtokok adattak , melyeknek jövedelmeiből tartoztak magokat 
harczra képesen kiállitni. 

Japagi r/Ar«e=juhadó. 

k 

Ka ( f i , v. kázi—\nvö. ítél mind világi, mind egyházi 
ügyekben. Fizetését nem az államtól vette. Szóbeli per folyt előtte, 
s egyedül itélt, ülnökök nélkül. Azonban közvádlói tiszte nem 
volt, csak az eléje vitt pereket Ítélte el. A divánban részt vett, 
s ott Ö állitá ki a maga nevébeu az Ítéletet, a diván többi tagjai 
aláírták. Az örökösödési dolgok elintézése az ő körébe tartozott 
s ennek leggyakrabban avatkozott ezen, neki jövedelmezett 
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ügyekbe. A birodalom itélöszéki kerületekre házak-ra is föl volt 
osztva. Magyarországon a káza többnyire egy terjedelmű volt a 
szandzsákkal, azaz az igazságügyi felosztás a katonaival. 

It fii ni iiwfta in~\ielyettes} nevezetesen a nagyvezérek 
helyettese. Midőn a valóságos nagyvezér hadjáratba ment, Kon-
stantinápolyban egy helyettes nagyvezér maradt — ezt nevezték 
kaim' mekámnak. (Lásd ki úja szó alatt). 

lí fiiatit, és kanui)-náméh.\ Kanunnak nevezik a török 
szultánok által kiadott pátenseket. Ismeretesebbek II. Muham-
med, a nagy Szulejman, II. Szelim, I. Ahmed (1619-ben irt) 
kanun naméi. Legszorosabb értemben kanun az I. Szulejman 
kiadta adószabályzat, mely a birodalom minden egyes szandzsák-
jaira külön szólott. Szulejman ezen törvényeit kell különösen 
érteni az e kötetekben elŐfordnló kanun szó alatt. —- A kanun, 
mint a mely az ozmán házból származott szultánok rendeleteit 
jelenti, másodrendű törvénykönyvek voltak, melyeken minden 
egyes szultánnak változtatni jogában állott. Ellentétben vannak 
ezekkel a ser' vagy seri serif törvények, melyek az arabs egy-
ház törvényei, s a szultánok nem (változtathatnak rajtok önké-
nyüleg. (Lásd ser'). 

liapuemnh. A szultáni lak ajtónállói. Lehettek a pa-
sáknak is ily hivatalnokai.A pasák utánozták egyebekben is a 
szultán háztartását. 

l{arakulluk=kony\í3i\ szolgálat (Hammer Staatsverf. 
II. k. 410. és 228. 1.) 

Katib vagy kiatib irnok. 
Keszime, élelmi beszolgáltatás. (Hammer Staatsverf. I. 

k. 271. 1.) 
Khnradzs. Az ozmán birodalomban a nem-mohamedán 

alattvalók által évenkint fizettetni szokott adó, a mit arabsban 
neveztek dzsizié-nek, vagy fejadónak is. Kétfőnemét lehet meg-
különböztetni- Egyik, melyet a porta felsösége alatti tartomá-
nyok mint tartomány fizettek. Ilyen volt Moldva, Oláliország, 
Erdély és Ragusa. Ezt az illető tartományok fejedelmei magok 
vetették ki alattvalóikra tetszés szerinti arányban , a tartomány 
által fizetendő Összeg előre meg levén határozva. Második neme 
volt, melyet maga a porta vetett ki a meghódított tartományok 
keresztyén alattvalóira. Csak ezek , íxz f.\/j az úgynevezett 
ráják fizették, a mozlim nem. A meghódított tartományok, me-
lyeknek lakosai a mozlim hitet be nem akarták fogadni, moliam-
medán közjog szerint halálra és rabszolgaságra méltók. A kha-
radzsot mintegy életök váltságául kellett fizetniök. Igy a mozli-
mek, természetesen, ki voltak véve alóla. E fejadót csak a már 
fölserdült korú egyének fizették. Mivel a török állambnn, bizo-
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nyos előítéletnél fogva, nincs népszámlálás és összeírás, az otto-
mán adószedők ily módot gondoltak ki annak meghatározására, 
vajon egy rája elérte-e már a fölserdült kort vagy nem : Egy 
czérnaszállal megmérték nyaka vastagságát, aztán ezen mér-
téknek összetett két végét az egyén fogai közé adták s megki-
sérlék, átmegy-e az egyén feje az így két rét hajtott fonal ké-
pezte karikán. Ha a fej könnyen kifért rajta , az egyén adó 
alá esett, ha nem, akkor nem tartatott adó alá esőnek. E módot 
egy görög pap találta föl egy kétes eset eldöntésére, midőn a 
török adószedők csupa gyermekekre is harácsot kezdének vetni. 
— A koldusok és alamizsnából élt papok ki voltak véve adó 
alól. A kharads azon adó, melyet nem a szultáni rendeletek, 
kanunok , hanem a mohamedán alaptörvények, ser' értelmében 
fizettek az alattvalók. Habár sajátképi értelemben a kharadzs 
v. dzsizie fejadót jelent, alája foglaltatik néha a ser' által ren-
delt másik adónem is, t. i a tized, ellentétül az úgynevezett 
önkényszabta adóknak (melyek azonban a kanunoknál fogva 
szintén teljes érvényűek voltak) minők a vámok, illetékek és 
büntetés-pénz. 

Khaszsz. Különös, saját tulajdon, nevezetesen a szultán 
magán tnlajdona ; belső termei, hol kincstára van. Átvitt érte-
lemben fiscalis birtok. Khaszineddr, (magyarul hasznadár) kincs-
tartó. Kliaszai humajun császári koronabirtokok. Négyféle föld-
birtok volt az ozmán államban 1) a mozlimek tulajdon magán 
birtoka mülk ; 2) a mecsetek birtoka, vak/; 3) a mozlim alatt-
valók oly földjei, melyek az ország tnlajdonának tekintettek 
(erszi viemUket). Ezek jövedelmeit országos szolgálatok fejében 
az uralkodó főhivatalnokainak s hűbéres katonáinak osztotta ki, 
a XVII-ik századig csak életfogytig tartó földesúri joggal; 4) a 
nem mozlim alattvalók oly földjei, melyek jövedelmét a császári 
kamrai kincstár (khnsszj magának tartotta fenn, s ezért khaszsz-
nak neveztettek. Ilyen khassz volt Kőrös, Kecskemét, Halas — 
kivéve pusztáik egy részét, melyek az országos földek közé 
tartoztak s hübérül adattak ki. 

Khidmet (vulgo hizmet) szolgálat, mnnka, foglalkozás, 
robot. 

Kínja v. kihája, segédtisztje valamely főtisztnek. Kiaja 
a persa kethuda szóból van rontva. Különbözik a kajmekám-tól 
és vekil-töl, mely szavak helyettest, személyest jelentenek. A 
nyilvános hivatalok minden fokozatán volt kiaja, vagy segéd. A 
nagyvezérnek akkor is volt kiájája,migKonstanczinápolyban tar-
tózkodott , ellenben kajm' mekámot csak eltávoztával neveztek 
ki. Kiaja beg annyi volt, mint belügyminiszter, — a nagyvezér 
államtitkára a belügyekben, s annak bukása többnyire ezét is 
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maga után vonta. Volt a janicsároknál is kiaja bég. Ez a jancsár 
aga titkára volt. A lovasságnál a szpahilar agasszinak is volt 
ily tisztje, kit egyszerűen kiajának neveztek. Ugyanannál a 
kiaja jéri a büntetéseket hajtotta végre. 

Máit fii. Gyülekezés helye. Minden magistrates , kivált 
törvényszék. Mahfili káza igazságszolgáltatás helye, törvény-
szék. Mahfili se. ije ugyanaz. Ugy látszik , mindezen nevezetek 
alatt különösen divánt kell érteni. Málifil arabs szó, dicán 
persa. 

illaklu. Bizonyos meghatározott összeg fizetése. 
Jledzfilisz. Hely, hol ülést tartanak; ülés; viedzsliszi 

serije törvényszék. Másik arabs neve a divánnak. 
Meszari/j költség, kiadás. A török budget műnyelvén 

rendkiviii kiadások a hadsereg és flotta számára. 
Dlevltiita. Mevla vagy molla, csupa czimképen, ur. To-

vábbá egyegy nagy város biráját nevezik igy. Mevlana—urunk. 
Oly czim, mely csak a biróí rendnek s a tudósság és kegyesség 
által kitűnő emireknek és tudósoknak adatik. —• A török bírói 
rendnek (az ulemáknak) két nagy osztálya van. A muftiké, kik 
csak törvénymagyarázó és tanácskozási szavazattal birtak, s a 
n tollúké, kádiké stb. kik Ítéleteket mondtak ki. A molla czim ez 
utóbbi rendben csak a legfelsőbb osztálybeli bírákat, a nagyobb 
városokéit illette meg. Ilyenek voltak az európai és ázsiai 
ozmán birodalom két főbírája (kazi aszkeri). Ilyen volt a bu-
dai kádi. 

DHrakhor istállómester. 
Mirulaj, csapatparancsnok, v. miri alaj -— jelenleg ez-

redes a török hadseregben. Mir, vagy e-mir megfelelvén a bég 
szónak, a miri alaj arabs szóval és összetétellel ugyanaz lel.et, 
a mi alajbég. 

Mirmiránn ugyanaz , a mi beglerbég vagy bejlerbej. 
Molla lásd mevlána. 
Miihürlü pecséttel ellátott (levél). 
M ü l k moszlim bírtok. Lásd „khássz 
1Hü sir f (a vezér czimében) bölcs tanácsadó, tanácsnok. 
Milsztakfiz. Ilelyőrségbeli katonák. 
Müleserri. A ser' törvényekben jártas ember. 
Mutpaklf=konyha. Mutpakh emin, a pasa konyhájának 

számtartója. 
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N. 

Nazur, nazul, nazur bég=defterdár. Hihetőleg régen is 
meg volt azon czime, a mit ujabb időben kizáróan ruháztak rá : 
„malié noziri" a kincstár felügydöje. Nazir=:felügyelö. Innen 
Nazur. A nazurnak magyar diákja is volt (1. I. k. 181. 1.) Volt 
szubasája s egész udvara, mint a beglerbégnek. 

IMefraf közkatona. 

O. 

Oda bast. A jancsárok ódák-ra , vagy szobákra voltak 
osztva laktanyájukban elfoglalt lakásuk szerint, s az osztályo-
zási mód rajtok maradt a táborban is s későbbi időkre mindig. 
Egy oda állott néha 600—800 emberből is. Oda basája volt 
minden ódának; ez rangban mindjárt a csorbadzsi (kapitány) 
után következett. A században kellett, közkatonaságon kezdve, 
előlépnie. A laktanyában az ő szobájukban, táborban köztök, az 
ö sátrukban kellett lennie éjjel nappal. E jancsár tiszt előfordul 
mint emin} azaz kincstári biztos is. 

Odüiidsi— tűzi fa-biztos a vezér konyhájánál. 

n 

Rája, (tulajdonkép re'áj a v. rVája) arabs szó=nyáj ; 
továbbá egy uralkodó alattvalói. Törökországban a keresztyén 
alattvalók nevéül használják. Arabs eredeti értelmében nincs 
semmi megalázó. Ellentéte a moszlim nak. 

Hedzsidije (1. I. k. '266. 1. a jegyzésben). 
íieisz. Egy tanács v. bizottság, v. iroda feje. 
lieszm, irat, rovás; vámilleték és másnemű illetékek, 

pl. a mit a hivatalos levelek kiállításáért fizettek. Ilyen nagyon 
sokféle volt. Ugy látszik, többnyire a szultáni rendeletek (kanun), 
s nem a mozlim törvények (ser) által megszabott fizetéseket 
nevezték „reszm"eknek. (Lásd „Kanun"). 

Hti&zttm többese a reszm-nek. Ruszumi salnn sahije a 
szultán követelte illetékek. Rusznamedsi ily adók beszedője. 

S. 

Sakka elviselbetlen. Tekalifi sakká' elvisellietlen terhes 
kivetések. 
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Ser\ arab szó=kezdet, törvényadás, s különösen isteni 
származásúnak tekintett törvények. Seri serif a szent törvény. 
Seriat szintén szent törvény. E törvények feliilállanak minden 
földi erőszakon, még az önkényes ur alkodó szultánén is. Maga 
az isten sugallta azokat a prophetáknak és imámoknak. A 
fejedelmek csak védői, fentartói és végrehajtói e törvényeknek. 
A zsarnok véthet ellenök, de meg nem másíthatja. Állanak e 
törvények Mohammed prophéta irataiból és szavaiból; az előb-
biek a Koránban, az utóbbiak a Szunnában vannak megírva, s 
az izlám első uralkodóitól és tudósaitól alapított törvényekben. 
Ezekben együvé van keverve az izlam egész theologiája a pol-
gári és közjoggal. A főtörvénykönyvek erre nézve a korán; 
szunna v. ha disz, vagyis hagyomány , mely törvényül veszi a 
prophetának nemcsak szavait, hanem tetteit is. Áll továbbá az 
idzsmá-ból vagy a propheta első utódainak magyarázataiból és 
véleményéből s végre a kiász-ból, vagya hedzsira 2-ik századán 
innen, a legújabb időkig, élt mozlim imámok és tudósok fetvái-
ból és magyarázataiból. 

Van „Corpus jurisa" is e törvényeknek, különösen az, 
melyet aleppói Ibrahim sejkli állított össze Szulejmán alatt a 
legjobb forrásokból. Ezt nevezik „Multékáa-nak; ez az ozmán 
birodalomban főkép a ser' törvények „Corpus Juris"a s ezt dol-
gozta fel Muradgea d'Ohsson jeles müvében. Azonban a „Mul-
teka" nem egyetlen forrás az ozmán törvénytudók előtt, kik 
régiebbekre is visszamennek. 

A ser' törvények által meghatározott adó a nem-mozlim 
alattvalókra főkép : a kharadzs és a tized. A muftik a ser' 
törvények nevében mondák ki minden eléjök adott jogi esetre a 
véleményt, s ez előtt a szultánok is meghajoltak. Átalán e tör-
vények által volt megkötve az önkény, úgyhogy az absolutismus 
soha sem volt teljes a török birodalomban. 

Sz. 

Szafijane. Előfordul egy körösi, 1678-ban kelt török 
nyugtán. A szó tette, (legalább közelebbi időkben) azon kive- -
tést, melynek összegéből fizették az egykori hűbéri birtokosokat. 
(Bianchi szótára). 

Szandzsákbég. A hűbéres szpáhik vezére, mintegy tá-
bornoka. Szandzsák zászlót jelent. Minden meghódított területet 
az ozmánok szandzsák-okra (zászlók) osztottak fel, s az így 
előállott kerületek parancsnoka a szandzsákbég volt. Magyaror-
szágon a szultánok két elseje, Szulejmán és Szelim alatt, csak 
a szandzsák szerinti felosztás divatozott. Csak 1590 után oszta-
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tott fel az egész birodalom helytartóságokra v. ejaletekre is, 
melyek mindenike több szandzsákból állott. Maga a szandzsák-
bég volt a hűbéri birtokos, ki azonban szintén tartozott, a ka-
nun értelmében, minden 5000 oszpora jövedelme után egy fegy-
veres lovast állítni ki. Más fizetésük nem volt, mint a hübérök-
böl bevett adók. Firól fira nem szállott se hivataluk se birtokuk, 
söt a XYII-ik században gyakran tétetvén át máshová, még élet-
hosszig való birtokosok sem voltak. — Mint katonai főparancs-
nokok Ők voltak kerületök seregének vezérei s kisebb lmbére-
ket magok is oszthattak az érdemeseknek. Mint polgári kor-
mányzók, ők elnököltek a szandzsák divánjában,s a diván 
szintúgy megköté hatalmukat, mint a konstanczinápolyi diván a 
szultánét és nagyvezérekét. Nemcsak a muftik rövid igenje és 
nemje korlátozta, hanem saját hűbéresei és a zsoldos csapatok 
tisztjei, kik részt vettek a diván üléseiben, — A keresztyén 
alattvalók beligazgatásába csak annyiban elegyedtek, a meny-
nyiben magok szedették vajdáik és szubasáik által a büntetés pén-
zeket. — A szandzsákbég egy lófarkot vitetett maga előtt katonai 
méltósága jelekép minden ünnepélyes alkalommal. Tartott a 
maga költségén számos fegyveres szolgát (dzsebeli), s nagy 
személyzetből álló udvart, mely kicsiben utánozta a szultánét. 
Arabs neve e hivatalnoknak miri livá, mi ugyanazt teszi, a mit 
a török szandzsák bég, t. i. zászló fejedelmet. 

Szar fi reszm, pénzváltási dij. 
Szerazier=azer'sL8zkev. E czim adatott oly pasának, 

ki saját tartománya katonaságával s más pasákéval együtt, 
mint önálló parancsnok, hadi vállalatra küldetett. Ma igy neve-
zik az ozmán haderő főfőparancsnokát. 

Szerhöliih. Szer persául fo-t tcszen." Szerbölük—bölük 
v. csapat feje. Szeri livá a livá vagyis szandzsák feje. 

Szerdar, különösen ekrem melléknévvel a nagyvezért 
illető czím, midőn hadjáratra megy. Főtábornok. 

Szer ff i} tulajdonkép azon posztó nemű szövet, melyet a 
földre teritnek, midőn pénzt számlálnak. Ugy látszik, valami 
számadó hivatalnokot is neveztek így. 

Szpáhi. A török lovasságnál kétféle szpáhi volt. Egyik 
féle azon élite lovasság, mely mintja jancsár, zsoldot kapott. To-
vábbá : a nagyobb rész hűbéres lovasságot jelentette. Ez nem 
kapott zsoldot, hanem a hódított tartományokban föld mutatta-
tott ki számára, melyet ha kisebb jövedelmű volt, tímárnak, ha 
nagyobb, ziamet-nek neveztek. A kimutatott birtok jövedelmének 
minden 5000 oszporája után a szpáhi tartozott egyegy lovast 
tartani el. — Tisztjök a szandzsákbég, alajbég, cseribasi és 
szubasi voltak. A hűbéri birtok törvény szerint nem szállott firól 
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líra- Minden szpáhi kihaltakor más szpáhi fiának adatott az. 
Ezen szpahik bírták a magyar alföld nagy részét, csakhogy 
nem laktak birtokaikon, hanem a várakban. Földraiveléssel ma-
gok nem foglalkoztak, csak a jobbágyok által fizetett adói 
szedték. 

Szít basa a szpáhik altisztje, mintegy őimestere. Egy-
szersmind a csapat profoszsza. A szandzsákbégek ezeket hasz-
nálták leginkább profosszul a keresztyén alattvalók ellenében is, 
mennyiben általok szedették be a büntetés-pénzeket. 

T. 

Tapu. Valahányszor egy keresztyén alattvaló birtoka 
más kézre ment át, a török hűbéri földesúr taput, azaz bérleti 
dijat vett az uj tulajdonoson, mi egyszersmindenkorra tör-
tént. Tapunaméh—tapulevél mintegy statutio az uj birtokosra 
nézve. (Előfordul II. k. 339. 1.) 

Te halif. Adó, teher. „Tékalifi urfijeu — ezt önkénytes 
kivetésnek szokták fordítni, s igy látjuk Hammernél is. Azon-
ban nem kell alatta Önkényszerinti zsarlást érteni. A szó 
szerinti értelem sem ilyen; mert urj vagy örf épen ellenkezőjét 
teszi az önkénynek, t. i. igazságot, méltányt, sőt kegyet. De e 
szó használatban sem tesz önkényt. Tékalifi urfije törvényes, 
igazságos adókat tesz. Csakhogy nem azon adókat, melyek a 
ser' törvényekben, hanem melyek a kanunokban, azaz szultánok 
által kiadott törvényekben vannak megirva s ilyen nagyon szá-
mos és különböző volt. Némely helyek ki voltak véve a kanu-
nok által megszabott adók alól — s igy értendő a tilalom. Az 
önkényes, nem állandóan kivetett adókat avarisz-nak nevezték. 

Temesszük. Arab szó; kisebb hivatalos iratok — mint 
menedéklevelek, nyugták stb. 

Tezkere arab szó : emlékirat, kötelezvény, bizonyít-
vány. A szipáhik adománylevele bizonyos birtokra. 

Tevki arab neve a fermánnak. Tulajdonkép a szultán 
névjegye, átvitt értelemben a szultán aláirta rendelet-

Tiafo iródíák. Alkalmasint a kiatlb-ból rontotta a ma-
gyar. 

Ti hája rontva a kiajá-ból (lásd kiája). 
Toprák hakk. Toprák=rföld, hely. „Toprák hakki" 

mint vérpénz-illeték jővén elő — ugy kell értenünk, hogy az a 
földesurat illető díj. 

Tughra. Tugh a lófark, melyet a szultán és pasák előtt 
szoktak vinni. Tvghra a császári névjegy egyegy rendeleten. 



480 

II. 

I ajda a hűbéres sereg egyik tisztje — vagy tán esak a 
szandzsákbég udvarának főtisztje. A szubasákkal együtt a biin-
dijak szedésében szerepel. Mintegy tiszttartója lehetett a bég 
jövedelmeinek. 

^'«//^törvényhatóságot gyakorló egyén , tartományi 
kormányzó. Egyértelmű néha a pasával. 

Y ekili hnrdzs. A jancsárok minden századának volt 
egyegy élelmi biztosa, kit igy neveznek. így nevezték a szultán 
és pasák fökonyliamesterét is. 

Vivgii=jövedelmi adó, melyet az alattvalónak ingó, in-
gatlan és kereskedelmi hozzávetőleges vagyonára vetnek. Ve-
szik a török államban a föld termékeiről is, s igy ezekről két adó 
fizettetik : —• egyik a tized, másik a jövedelmi adó, mig a házak 
csak virgiit fizetnek. A kivetés nem a vagyon pontos meghatá-
rozása szerint történt, s átalán az összeírások oly kevéssé diva-
toztak a vagyon, mint a nép száma tárgyában. Közelebbi idők-
ben is falukon az ekék számát veszik fel a vagyon felszámítása 
alapjául; a kereskedelmi birtok dolgában köztudomásra alapít-
ják a kivetést. Konstanczinápoly emberi emlékezet óta ki volt 
véve a „virgü"-fizetés alól. (Ubicini Lettres sur la Turquic. I. k. 
277. 1.) 

Z. 

Zabfi v. Xahif azon tiszt, ki különösen a rendőrséggel 
van megbízva. 

Zaim oly hűbéres, kinek 20,000 oszporánál több jöve-
delme volt. A bégek, alaj bégek, cseri basik — szóval a szpáliik 
tisztjei voltak ily birtokosok. Ha kőzszpáhi birt ily földet, mái-
nem szpáhinak, hanem birtokáról zaim-nak nevezték. 
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