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ELÖSZŰ

A Magyar-Zsidó Oklevéltár 1. kötete 1903-baill jelent meg, a II. és
Ill. 1937"1beill,a IV. 1938~ban. A négy kötet az Izraelita Magyar Iro-
dalmi Társulat kiadásában látott napvdlágot és 1740-ig jutott el.

Az azóta eltelt két évtizedben - különösen 1945 után - szamos új
(családi, egyházi) levéltári anyag vált a kutatás közkincsévé. Sok került
kiadásra is. Ezek között szép .számrnal akadtak zsidó vonatkozású
darabok.

Felmerült ttehát egy pótkötet kiadásának a gondolata. A jelen kötet
egyUikszerkesztője az !MIT 1948. dec. 30-;i közgyűlésén a következőket
jelentette: "Kiesmhelyen három íziben ... tárgyaltam dr. Iványi Béla
nyug. egyetemi tanárral az Oklevéltár pótkötetének megszerkesztéséről.
Iványi professzor hosszú évtizedek rnunkájával magyarországi és kül-
földi köz- és magánkönyvtárak, vagy levéldárak anyagáoól másolt és
regeszeázott eddig ismeretlen zsidó okleveleket. A kőzépkoriak egy ré-
szének regesztárt az IMIT 1948-as Évkönyvében rnost közzéteszi (Kö-
zépkori regeszták a magyar zsidóság múltjára vonatkozólag. 74-88.) ...
Számítása szerint egy 1700-ig vagy 1711-ig terjedő pótkötet húsz ív ter-
jedelrnű Ienne ... Ez a munka a magyar zsidóság történelmének megírá-
sánál nélkülözhetetlen Lesz,kiadásával az IMIT szelgálatot tenne az egye-
temes zsidó tudománynak" (Scheiber, IMIT Évkönyve. 1948. 329-330.).

Mi azután megbízást adtunk Iványi Bélának gyüjtése összeáflítására
és leírására. Később hasonló munkára kértük fel Horváth Antal Tibor
történészt, aki .kutatásai során sok zsidó vonatkozást jegyzett ki. Dr. Der-
csényi Móric, az Országos Rabbi:képző Intézet tanára, a 'I'hököly-leve-
lezést Ikészítvén sajtó alá, különösen a XVII. és XVIII. századból talált
és másolt zsidó okíratokat. (Az ő másolatai alatt a D. M. jegy látható.)
Végül dr. Házi Jenő nyug. soproni főlevéltáros vállalkozott arra, hogy
a soproni zsidóságra vonatkozó, eddig ismeretlen adatokat összeáhlitja
és Oklevéltarunk külön füg;gelékekénrt közzéteszi. A szerkesztők is szá-
mos pótlást áktattak a kötetbe.
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A !könyv így a kezdetben tenvezettnek több mint háromszorosává
nőtt. Aligha gondoltunk volna ikiadására, ha nem jön segítségünkre a
Conference on Jewish Material Claims against Germany, amely nagy-
lelkűen vállalta a iköltségeket. Ezzel ilehetővé tette, hogy közkínccsé te-
gyük ezt a nagyfontosságú anyagot, amelynek ismerete nélkül a magyar
zsidóság tőrténetet híven nem lelhet megírni, hiszen olyan zsidó telepü-
léseknek. eseményelenek es személyeknek lehet általuk nyomára jutni,
amelyekről ezelőtt nem tudtunk. Különösen gazdag forrásnak f.og bizo..•
nyulni la. ,BarU1Jhyány-és Eseterházy-uradafmak zsidó Iközségeinek törté-
netére.

Amikor tehát a szerkesztők tíz esztendő munikáját átadják a zsidó
történeti !lm1tatásnaik, iháláj!Uikat fejezik ki a Conference on Jewish Ma-
terial Claims against Germanynclc a mű megjelentetéseért.

Budapest, 1958. április 25.

Grünvald Fülöp Scheiber Sándor
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1.

1096. Kivonat András regensburgi presbiter: "Chronicon generale seu-
chronica pontificum et imperatorum Romanorum a Christo nato usque-

ad 1422" című művéből.

Fo1kmár keresztes vitézei: "Tr8J!lSelUnresautern per Germaniam,
indeque per Bavariarn atque Pannondam pacifice transibant, nefandíssi-
mas tamen Judaeorum relíquías, ut vere intestinos hostes ecclesiae per
cívitates, quas transibant, aut omnino delebarrt, aut 'ad baptismatis re-
íugíum oompeliLebant, quorum tamen plurimi, sicut canes, ad vomitum
postea redibant."

Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus fontirum historiae Hungarieae aevo
ducum et regum ex stirpe Arpad descendentdum ab .aJIlIJ10Chrdstí DCCC, usque ad
annum MCCC!. Budapest, 1937. 74.

2.
1096. Kivonat Aventinus: "Annales Boiorum libri VII" című művébőL

Emicho, a Rajna mentí Leiningen grófja és keresztes vezér seregé-
nek sorsa Pannóniában.

"Emicho quoque dynasta cum Rheni accolis, unde oriundus erat,
ad Pannomam processit. At alii qui in Asiam properabant, onusti praeda
Judaeorum, in angustdis Pannoniae (pernegante Colomanno rege Unga-
riae, ínconditae multibudini praedsrum avítae transítum per regnum
suum) ob penuriarn commeatus interiere."

Gombos: i. m. 376.



3.
1098. Kivonat Cosmas, a prágai egyház dékánjának: "Chronica Bohemo-

rum libri III usque ad annum 1125" című művéből.

"Anno 1098 delatum est duci Bracizlao, quod quidarn ex Judeis
lapsi fuga, nonnu11i fuetim divícías suas subtraherent partim in Polo-
niam, partim in Pannoniarn. Unde dux va1de iratus, misit carnerarrum
suum cum aliquibus mílitibus, ut eos a vertlee usque ad telos expo-
Iiarerrt.' ,

Gombos: i. m. 805. és Fontes rerum Bohemlcarum. II. 140.

4.
1175. Páris, "Tornacensis episcopus" levele Ill. Béla királyhoz, melyben

írja:

"Bonae memoríae adolescens Bethleem, qui apud nos in domino
requiescit, imsancta confessione et üde catholica coram omnrbus, absque
contradíotíone, seu querela creditorurn, aut fide íussorum, in ecclesia
nostra sepultus est. Sed et quum nuper ob hane eandem cansam nuncin
pareretum ipsius ad nos veníssent, dlligenter ,LnqUiiri cfecimus,
an aliquo debito sive apud christianum sive apud Judaeum oblígatus
Paeisii teneretur." Tíz napi inqudrálás után kidertÜiN;,hogy ~ek sem
tartozott.

Fejét": Cod. Dipl. T. II. 190-191.

5.

1194. Ill. Béla király megerősíti, hogy Souuie! Jeremiás fia Tdky falu-
ban az őt testvéreivel megillető egy harmad rész földet, valamint a roko-
naival közös örökségi részt az esztergomi keresztesek.nek adományozza.

Garai Míklős nádor 1429. évi okleveléből. OL. DL, 2870. sz. MOIIl. Steigonlen-
sis 1. 146. Szentpétery Imre: Árpádkori oklevelek kritilkai jegyzéke. Bp. 1923. 1. k.
156. sz. L.: Pótlások és ígazítások az 1. kötethez.

6.
1241. Kivonat a "Continuatio IV. GestorumTrevererum" című műből.

A tatárok "Ílllv,aseTiUnrt igitur Hungar-iae paotes ... omnia vastantes.
milli hominum parcentes, senes ert iuvenes, divites et pauperes, muli-
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eres cum parvulis interficientes ... Judeorum quoque plurírru exultare
ceperunt, Messiarn suum venire putantes et liberationern suam eo anno
mstare ; nam annus tunc erat domínice inoarnationis 1241".

Gombos: i. m. 771.

7.
XIII. század első feléből. Bejegyzés az admonti Gutkeled Biblia első

oldalán.

"Is:tum librum cum (?) et alia parte sua magister Vdd et Farkaeius
íudeus deposuerunt an festo beatí Nicolai aput nos, tali oonditdone, quod
im.cetavis 'beate vírgínís dictus V(Ld)persolvat predicto '>F(ankasio)judeo
quatuor markas et dimidiam. Et si interim abbas tres markas eidern
F'(arkasio) non persolverát, eodem die eas Vid persolvet. Item decern
markas tenetur Vid persoluere F'(arkasio) in carnisprivío alias decem
markas in festo Joharmis Baptiste. Quod si aliquem terminum in 80-

luendo obmiserit, lJi.br'Íreddentur F(arkasio) iudeo."
E feljegyzés megelőzi az 1263. május 22-:iJkénkelt oklevelet (M. ZS. O. 1.
33.), amely szerína a csatári kelostornak Farkas nevű vasvári zsidónál
elzálogositott kétkötetes bbbhiája elveszett.

Feiérpataky László: A Gutleeled Biblia. Magyar Könyvszemle 1892-93. '9. lap.

8.
1290. július 29. Esztergom. A budai hegyvidékről megmaradt egyetlen

Arpád-kori határjárásból.

Ladomér esztergomi érseik meghagyja a budai káptalannak, hogy az
esztergomi keresztesek korrventjének járó budai dézsmaterűlet határart,
amelyet MiJkJ.ósfelhévízi perjeloklevele leír, újra járja meg "quasdam
decimaciones, quas per quandarn viam eurido directe versus vinearn
Nicolan filii Vydus, deiride ad villam Neec, postea ad villám Nandur de- ~'1

hinc ad montáeulum Ruman vocatum et deínde ad sepultairam judeorum ~
concludendo versus vineas inter Iooa memorata et castrum Budense exis-
tentes vester elj;noster ... eodem modo affirmavit".

A veszprémi káptalan magánlevéltárában. Kiadta: B. Szabó László: Pest
megye történetének: o'k!1eveles emlékei (,1002-1599). Bp. 11138.24. i1aJp, 128. sz.
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9.
1294. július 29. Ill. Endre kiráLy okleoeie, meLyben többek közt fölso-
roLja az Esztergom város árkain belül eső kanonoki házakat. Többek közt:

"Hem domus Johannis, generi ohirnBankónis et Magní Petri, in una
curia existentes, in contrata iudeorum, et ibidem in vicino domus plu-
rium iobagionum in una curia permanencíum."

Knauz Nándor: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, II. 360.

10.

1294. szeptember 7. Kemend. A Vasvár melletti Sydofelde nevű birtok
eLső említése. MilkJ.ósnádor, rnível a vasvári Sz. Míhaly-egyaáznak a né-
metek által megszállott enonostorát kénytelen volt felgyújtani. kárpót-
lásul László kíráüytól nyert Sydofelde nevű birtokát adja annak.

Garai Miklós nádor 1405. november 14-én Visegrád on kelt okleveléből. Vas-
vári káptalan magánlt, Lad. 1. fasc. NB. nr 5., OL. Fkgy, Kiadva: Zsigmondkorí
oklevéltér II. Bp. 1956. 42,52.

ll.
E. n. (1300 körüL), október 13. Kőszeg. Bírói oklevél, mely szerint a kör-
mendi polgárok, zsidók és Johanka falunagy a perdöntő bajvívás helyett
öt lóban, a bajnok díjában és a tanúk elővezetési kouséqének díjában

Severéd fia László mesterrel egyezkednek.

"Datum pro rnemoria, quod Johaoka villicus et cíves ac Judeí de
Currnend ex una parte, magister Ladislaus Iílius Seua-edi ex altera
coram nobis constitutl, renunciato duello, quod in quiridenis beatí
Máohaelis archangeli iruxta continentáam lrtterarum nostrarum super
Iigur-is causarum in hiiisdem littenis expressis habebarit coram nobis,
se taliter retulerunt concordasse, quod quia in dampnis allacioníbus
seilécet quinque equorum suerum et aliarum rerum, exceptis aliis per
quod eciam idem commíssum asserebant, in tertia parte ipsrum ma-
gistrum Ladislaum partícipem dixerunt idem Joharaka villícus adíunctís
silhi sex civibus de eadem, corarn capitulo Casteiferreí feria quinta ante
quíndenas beatd Galli confessorís debet prestare sacramentum super eo,
quod in ablacione Ipsorum quinque equonum duas mareas minus fer-
tone (per) ipsum magistrum Ladislaum amisit et in apreciatione pugilis
duas mareas et in productíone testium SUOI'lUJIll similiter duas mareas
expendissent, qui si iuraverrt, extunc ipse magister Ladislaus prescriptas
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sex mareas minus fertone pro dicto Jow:ance víllico et sociis suis solvere
tenebitnir iuxta consuetudinem regna, loco et termirio per ipsrum capi-
tulum assígnatís, eodem etiam die et 1000 comes Dyonisius ;filius Nicoku
iuraJbit super eo, quod domino Andree post recéssum ad negotium
nostrum transactum, servierrtes ipsius magistri Ladislai non fuer int , per
quos tales equos ipsorum fore receptos, sunt pr otestat i(?). Datum in
Kuzeg, in quiridenis beati Michaelis arohangeli."

OL. Dl. 47794.

12.

1307. június 1. Kivonata "Chronici Hungarici compositio saeculi XIV."
című krónikából.

"Ladizlaus filius Wernerii de captivitate regis Venoezlai anno fere
tercic liberatur et cum Johanne filio Chaak castrum Budemse per por- ~
tam, que est iuxta synagogam Judeorum feria quinta post festum beate 't.....
Petronelle virginis noctis in sílencío subintravit et quosdam cives Bu-
denses, 'Suosadversarios ert;proditeres invasit subito et destruxit."

Szentpéterí Imre: Scriptores creírumHungaricarum. Bp. 1937. 1. k. 485.

Ugyanerről az eseményről Bonfiru a következőképpen emlékezik
meg:

"Inrterea Ladislaus Vernerü fLlius, quem a Vínceslao una cum filio
ductum esse diximus, captivitate liberatus cum Joanne Kaace (sic) filio
tertio Jere oaptívítatís anno, in dave Petronelle sollemnibus Budensern
C.1Jamarcern íngredítur et ea quidem parte, que s~aggge J'Ude~m est
proxirna. Mox arce potitus ccmplures cives inimicos, qui eum prodi-
derant, ex 'Írnsitdtiisadortus obtruncavit."

J. Fógel, B. Iványi, L. Juhász: Antondús de Boruíirrís: Rerum Ungaricarurn
Deoades. Lípsíae, 1936. II. k. 202.

OAbécsi képes krónika ugyanezt így adja elő:
"Quo facta in eísdemeventíbus Ladislaus filéus Wennerí i de capti-

vitate regis Vencezlai anno fere itercio diberatur. et cum Johanne fílio
Chaak castrum Budemse per portam, que est iuxta sylnagoglaim~iu.deorum_
feria quinta post festum beete Petronelle virgínís moctis in silentio sub-
intravít, et quosdam cives Budenses suos adversarios et proditeres .in-
vasit subito et destruxít."

M. Florianus: Fontes Domestici. Lipsiae 1883. H. k. 233. Ugyanígy - csekély
szórendí eltéréssel - adja elő ezen eseményt a Dubniczi króníka is. Ld. u. ott.
III. k. 115.
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13.

1317. január 20. János szlavon bán levele Soranzo János velencei doge-
hoz, melyben !kéri, ihogy 80 márkát "et postmodum ille JIUdeusexpen-
dit quadraginta ad nostrarn ratíonem, sicut nobis dixit", tehát összesen
120 márkát "exceptis usur-is ... nobis solvi faciatís",

Diplomáciai Emlékek az Anjou koroól. 1. 208.

14.
13.18. március 5. Az egri káptalan előtt meqosztoznak a Bezzeg-i ne-

mesek leezi birtokukon (Borsod m.):

"ad possessionesn eorundem fiűiorum Ladislaí et JohamndsfliHi Petri
modo prenotatc devolutam wlgo .Sydosyr nuncuparetur".

OL. Dl. 94393.

15.

1352. augusztus 21. (das nasten Eritagsvon sand Bartholomeus Tag, des
zwelf poten). Miklós német és ugyancsak Miklós magyar fraknói grófok
kötelezvénye Werochin fia, Eysach bécsújhelyi zsidó részére, a tőle köl-

csönvett 500 bécsi font pfennigről.

,,100 glTlai Nyeles der Teutsch vnd ich Graf Nyelas der Vngrisch
von Vorchenstaíri vnd vnser Hauswrauen vnd vnser érben etc. Das wir
gelferrsuln vnnschaidenleíchen vnd allen chrleg Eysaohen deru Juderr
datz der Neustadt der Werochin sun vnd seinen érben funf hundert
pfunt Wienner pfennáng (e quibus medíetas 250. lábrarum proxima die
S. Martini, alia medietas 250 librarum proxima die S. Georgii depo-
nenda), Geschicht das nicht, so get fúrbas schad fur einen íegleicnen tag
auf ein iegleich pfunt alle vochen drey pfenning Haubtgut vnd Sohaden
suln die Juden haben auf alle dem gut, daz wir haben in Österrich, in
Stayr vnd dn Vngern in den Landen wíe ez genant ist Snmden an die
vorgenanten pfenniIDg,15.0 Iang auf schaden, daz die Juden der nicihrt[an-
ger wolten rat haben, so gelruh wir pey vnser trewen, das wir SUJm. in
senden zwen erber diener hintz den Neunstat in ein erber Gasthaus, da
in die Juden Inzaigent, die suln da inne ligen als drnligensrecht ist, vnd
sol dannach auf die vorgenanten pfenning schad gen, si :ligen inne ader
nicht. Gescheh aid der Inwart nicht, so suIn die Juden vnser Holden
pfendenvnd auf haben mit sampt irm guet in Merohten ader in Steterr
so verdas si gewert werden errchen vnd sohaden gar vnd gentzieichen
vnd immer amen fur den andern mit vnsern guten willen, Wir gehtben
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auch mer pey vnsern trewen an aydes stat, daz wir die vorgenanten
Juden mindert scherben suln ... Hof si nicht arigreiffen suln mit chainer
gewaltíger Herren Hant, nvr das wir sey selber wern suln mit beraiten
pfenrun:g. (In fidern has lítteras sub amborum sigillís ac testíbus.)

Magyar Nemzeti Múzeum, Széchenyi könyvtár, Quart. Lat. n. 2345. XI.
1536. (Wenzel Gusztáv oklevélmásolatai Icözött.) Eredetije Staatsarohiv Bécs, Unga-
risehe Urkunden. Ezen oklevél' regesztája hibásan 1321. augusztus 21. kelettel meg-
jellffilt a Magyae-Zsidó Oklevéltáe II. '510. Japjá!ll, Horváth Mi'há1.!yregesztáí után,
aki a helyes dátumot adta.

16.

1355. július 3-10. Kivonat Zágráb város: "Liber citationum et senten-
tiarum" című bírósági jegyzőkönyvéből.

"Item reliota 'Juekonás contra Eliarn Judeum primo citata non com-
paruit ... Item reliota Jurkonís contra Eliarn Judeum secundo cítata non
comparant ... Item testimonium Mark, quod debebat producere in facto
íundí Judei, ad diem octavum est prorogatus."

TtkaIoic: Monumenta histtorica :liberae regíae civítatís Zagrabiensis. Zágráb,
1897. IV. k. 27. és 29.

17.

1357. november 10. Kivonat Zágráb város ugyanazon bírósági jegyző-
könyvéből.

"Ttem Bareuch in cetava adventus eíusdem domini P. per dominas
relíctam Nícodeti et sororem eiusdem Nicoleti testifacare assurnpsit, quod
ad scitum earum dpse B. quoddaru pignus suum príus per se ipsi N. im-
pígnoratum, dernumque per ípsum N. Judeis in usuram tradítum, ab
ipsis Judeis 'Pro IlII florenis redemísset."

Tkalőiő: i. m. IV. k. 104-105.

18.

1360 körül. Nagy Lajos király a zsidókat a katolikus hitre óhajtván térí-
teni, ami azonban a zsidók me.gátalkodott keménysége miatt nem sike-
rülvén, országából az összes zsidókat kiűzte, de javaikat el nem vette.

Igy azok mind Ausztriába és Csehországba mentek ki.

"Ludavicus Judeos ad fidern catholicarn convertere et Christo luc-
rari, tanquam zelator salutis desiderans, propter obstinatam duritiam
ipsorum Judeorum proposítum ad effectum perdúcere non valens, omnes
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Judaeos per totum regnum Hungariae Iicentiavit et expelli mandavit,
bona et res ipsorom per usurae voragínem curnulatas, ut lutum spernens
noluit habere vel ocoupare. Et sie omnes de regna Hungariae in Aus-
triatm et Bonerniam reoesserunt et dispersi extiterunt."

Turóczi János k<rán:iikája,pars Ill. caput XLI. - Schwandtner János György:
Scripteres rerum Hungericarum. Bécs, 1766. I. k. 252. - Fejér Gyöngy: Codex dípl.
T. IX/5. 628. - Podhradszky: Chronicon Budense, Buda, 1838. 332-333.

19.

1361. "Ludovicus rex confirmat donationem et collationem propruim, qua
mediante scholam Judaeorum in civitate Posoniensi habitam, post Ju-
daeorum e Regno expulsumeni in Fiscum. Regium devolutam magistro
Francisco Physico suo in perpetuam contulerat, anno 1361."

Eredetije Pozsony város levéltárából elveszett, másolata a 'Magyac Tud. Aka-
démia kézírattárában, Történelem (Oklevéltan) Quar'to 10. sz. (Czech János gyűj-
teménye 47.)

20.

1365. január 31. Bécs. Rudolf osztrák herceg Lajos magyar király kérel-
mére a soproni polgárok adósleveleit, melyeket a hozzá menekült ma-
gyarországi zsidóknak számüzetésük ideje alatt adtak, érvényteleníti,
"die sullen tod und tod sein rund fuI'Ibasilmin chratt nie haben", kivéve,
ha a zsidók Lajos királytól követelésük valódiságát bizonyító okleoelet.
nyertek.

Házi Jenő dr.: Sopron szabad .kir. város története. Oklevelek. Sopron, 1921.
l/l. 132.

21.
1365. február 4. (Pridie nonas februarii). Nagy Lajos király ünnepélyes
alakú okleoele, melyben tekintettel .magístri lapicide Johannis" azon
érdemeire, "quibus idem in arte mechanica, in constructione et edifi-
catíone domorum nostrarum lapidearum ac aliorum negotíorum nostro-
rum sibi commissorum ceIeri et fideli expeditione ... studuit ... quendam
fundum curie seu Iocum sessionalem olym judeoru~ in civitate nostra
Budensi in vícínitate domorum magistri Nicolai secreti sigilli nostri proto-
notarii et Stephani filii Gregorii Bisseni de Sancto Demetrio adjacentem,
a magistro Cracherio iusto precio per nos comparatum" a nevezett János
mesternek adományozza.

Eredetije hártyán, függő pecsétje elveszett, az esztergomi főkáptalan orsz.
levéltárában Lad. 10. Capsa 6. tasc. 4 n. 17. jelzet alatt.
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~
1167. június 16. Bécs. - Ill. Albrecht és Ill. Lipót osztrák hercegek meg-
állapodása zsidó községek vezetőivel és egyéb zsidó emberekkel- köztük
Jsserlein. von Oedenburg -, kik 20 000 forintnyi kezességet vállaltak a

szökésben levő Muschért, a cilli-i Scheblein fiáért.

22.

"Wir Albrecht und Leupolt, brüder von gotes gnaden hertzogen ze
Oesterreich, ze Steyr ... bechenrren und tun chunt offeniich mit diesem
brief, daz wir mit urisern judenmaister Barnchen von Wáenn, Muschen
von Perchtoltstoff, Isserlein von Neunburg marchthalben, Isserlein von
Oedenburg,* Tröstlein, Steuzzleins aidem, und Jeklein, desselben Steuz-
zen sun, umb czwainzigtausend guldein, der si uns vervallen sind für
Muschen, .Schebleimssun von CUi, urisem flüchtígen juden, vom der
purgelschaft wegen, die si fili densalben flüohtigen juden getan habent,
also uberain chomen sein ... "

Haus-, Hof- und Staatsarohiv Wien. Közölve: A. Rosenberg: Betteage zur
Geschichte der Judéri m Steiermark. Wien, 1914. 159.

23.

1373. március 14. "Michael dictus Sydo" elzálogosít ja a győri "fundum
curie"-t egy győri hospesnek.

OL. Dl. 86183. (Ostffy lev.)

24.

1373. július 5. Kanizsai István és testvérének, Jánosnak fiai megerősítik
Kismarton város jogait és kötelességeit. A városnak tízévi adómeatessé-
get - freyung - engedélyeznek, amelynek elteltével azonban évi het-
ven font fillért tartoznak fizetru "von der ganz start, innen vnd aus.zen
von Christen vnd von Juden".

KismaT'ton város levéltára Lad. I. fiók 1. Közölve: O. Aull: Eisenstadt, Kis-
marton, 1931. 8.

* Az itt emlitebt Isserlein (Izzerl, Yssenlinus) vom Oederibuog 1362-1387 között
huszorihatszor szereped ,a középkori Bécs városd kŐinyvciben. Quellen zur Ge-
schíchte der Stadt Wien. Wi,~ 1895-1911. Aht. II. 2. AM. UI. 1. 2. 3. Geyer=Beíler:
Umkumderi aus Wiener Grundbüchern zur Geschichte der Wiener Juden im Míttel-
alter, Wien. 1931.
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25.

1376. szeptember 11. Smuchenphenning János soproni polgármester és
a város .közönsége adóslevele negyven font fiHérről (phenning), melyet
Stroyel fia Trostlein zsidótóI vettek kölcsön a deg1közelebbiSz. Márton
napig, melyet iha akkor rvisszaIllemfizetnének "SO get fúrbas sohad dar
auf ali woohén am je daz phurrt phenrring zwen 'y;)henningHauptgut und
schaden schullen di Juden haben auf uns, auf unsern erben und auf alles
unsem gutern, die wir íhaben in allen landen. es sein erbgüter eder
varend güter, wir sein lebentíg eder tod".

Házi: I. 1lTI. l/l. k. 171-172.

26.

E. n. (1376-1378 közt). János bazini gróf közli Pozsony városával, hogy
Eysack zsidóval megegyezebt, hogy az 80 forintot fog fizetni és 40 forint-

tal még adós maradt.

"Vnseren il:ieibengeuatem Hairn-ieze Purgermaistee vnd dem rat zu
Presburg. Wir 1azzen eir wízzen vrnb Eysackhen den Juden Ideohlnes
ayden von Marokh wnJb di aohczíg guldin .als der gesparm gesprochen
hat, daz ir die Igetreven vnsern schaffér an vnser solt veri-ichten sehol.
Die víerzig guldin eli er vns noch schuldlieh tbeleigt auf di ostern. Von
vns Graff Hanszen. Herrn zu Pozzíng.

Hátán címzés: Haincícze dem Purgermaister vnd dem rat zu Prespurg. OL.
DJ. 48029. Ker€Sztál!ak1Ú zöld viaszpecséttel.

27.

1376-1413. A magyarországi származású zsidók neveinek említése a kö-
zépkori bécsi telekkönyvekben.

Pesach, Moyses des Ungérs sun, Jacobus judeus Hesman frater,
filii Scheftlini judei de Buda, Merchel von Ofen judeus, Trostleyn jude,
Israhels aidem von Prezpurk, Rachel judin Eyssachs wittib von Pres-
purkg, Haydgim Lezzers juden sün von Odenburch, Heschkel iudeus de
Rab, Jona der jud, Musschen (Muschleins) sun von Agram.

Quel!len zur Gesehdchte der Stadt Wien. Abt, Ill. 1. 2. Geyer-Sei'1er: I. m.
V. ö. M. Zs. O. H. Pótlás 8, 9. és ebben ,a kötetben 22, 45, 69. sz. a, közölteket.

28.

1379. április 17. Sopron város tanácsának okleceie, melyben szó van egy
házról "ein haws, in der Judengassen gelegen",

Házi: 1. m. l/l. K. 180.
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29.

1379. Jakab fejérvári zsidó Tamás pálos priornak Kápolnán egy szőlőt
adott el.

"Eodem anno (1379) Jacobus Judeus de Alba vendidít fratri Thome
priori hujus rnonasterii pro (ootíngentís et sedecim: áthúzva) viginti
duobus florentis quandam vineam suam in territorio vílle Kapolnaii
existentem. "

Bejegyzés a Gyöngyösi-féle pál os ínventáráum, azaz regesta mű 29. oldalán a
keszthelyi Festetícs-könyvtár kéziratai között, IlI/96l. jelzet alatt.

30.

1382. május 2-július 4. Kioonat Zágráb város bírósági jegyzőkönyvéből.

"It€!ffi Bedycha oontra Judeum primo citatus non comparuit .... Item
Bedycha contra JIUdeum octave die respondebrt . .. Item carusa Judeí
contra Bedycham lad primum judioium ad pacem est recepta ... Iitem
Philippus filius Maurí contra Judeum primo citatus non comparuét."

Tkalcic: i. m. V. ,173, 178, /182.

31.

1384. április 24. Esztergom. Dömötör esztergomi bíboros érsek az eszter-
gomi Sz. Adalbert egyház oldalán építendő Krisztus teste kápolna fenn-
tartására többek közt Budán levő házát "in platea Judeorum inter domos
magistri Akus filii Stephani, filii quondam Mykez (helyesebben: Mykch)
bani ... et domini cantoris Vesprimiensis situatam" adományozza.

Fejér: Cod. Dipl. T. XII. 159-164.

32.

1384. december 6. Miklós fia Wlingerus budai bíró és a tanács előtt Simon
visegrádi zsidó a Stubuch területen levő szőlejét, mely Surch özvegye
Erzsébetről adósság címén szállott reá, és amely Heuer szűcs és Woldoner
Ulrik szőlei közt fekszik, Tendeler Simon budai polgárnak és feleségé-

nek, Erzsébetnek 17 forintért örök áron eladja.

"Nos Wlíngerus filius Nicolai judex eastri Novi Montds Pestyensís
jurati et universi cíves de eodern, memorie commendarnus, quod Syrnon
judeus dictus de Wissegrad in nostri medio residens, coram nobis per-
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sonaliter cornparendo, quandarn vinearn a domina Elizabeth reliota OOlIl-

dam Surch sibi occasíone cuiusdaru debit; devolnrtam in terratorto Stu-
buch vccato, in rvioinitate vinearum Heuer pelhficis et Ulríci Voldoner
habitam, cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis universis. nulla
penitus contradictere apparente vendidit et tradidít Symoni dácto Ten-
deler et domine Elizabeth consorti sue, conelvibus nostris et per eos
eorum heredibus heTiE:ldull11quesuerum successoribus jure perpetuo possi-
dendám pI10deoern et septem florenis per centum plene receptis ab eis-
dem, assumpsit nihilominus predictus Symon judeus predictum Symonem
dictum Tendeler ac dominam Elizabeth consortem suam suosque heredes
secundum usum et consuetudinern nostré civitatis ab antiquo appro-
hatarn propriis suis lalhor:iJbuset expensis expedire ah omníbus ratione
predícte vinee et amiversarum uwirtarttum eíusdem volentjbus molestare,
In cuius rei memoriam perpetuamque Iírmitatem ad instantiam et peti-
tienern presentes conoessímus litteras sigilli nostcí munimíne roboratas,
promsttentes prrválegialibus iiiJteris mostris confirmare, dum presentes
nobis fuerint reportate. Datium ÍJnfesto sanoti Nícolai confessor is, anno
Domini M-,mo CCC--moLXXX-mo quarto."

Keszthelyi Festetics-könyvtárban, a XIV/496. [elzetű Kol'lár-f'éle kéziratos
oklevélgyűjtemény ,IV. .k. 152-153, a bécsi kamarai levéltár hártya eredetijéről.

33.

É. n. (1384 körül) Pozsony. Pozsony városa panaszkodik a királynak a
Szentgyörgyi gróf és a morva őrgróf hatalmaskodásai miatt, akik - töb-
bek közt - egy tehetős pozsonyi zsidót Szentgyörgy és Pozsony között

elfogtak és elhurcoltak.

"Item nunc in adverrtu Vestré Maíestatis predones receperunt nobis
inter cívítatem ert S. Georgium videlicet et in straéta) díbera sex equos,
simiJlirberet Judens unus Vestre Serenítatís de potíoríbus inter ipsarn
oivitatern et S. Georgium in strata libera captus per quoadam et vias
deductus fore dinoscitur."

OL. Dl. 47863. Fogadmazvány,

34.

1385. április 25. Vasvár. Mihály vasvári prépost Erzsébet királynénak
jelenti, hogy Miklós fia Miklós "condam pictoris hominis" magszakadása
folytán a koronára háramlott sopronvármegyei Meggyesen (Me dv us) levő
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ingatlanok egyik része a soproni polgároknak 200 talentum fe her dénárért,
a másik része pedig "aput manus Judeorum de dicto Suprunio" 197 font
dénárért van bérbe adva.

Házi: í. m. 1/,1. k. 205-206.

35.

1385. június 2. Kivonat Zágráb város "Libri citationum et sententia-
rum" -ából.

"Item causa Judei contra Nigromantem ad primum judícium post
suum adventum est prorogata."

Tkalcic: í. m. V. 236.

36.

1387. november 29. Kivonat Zágráb város "Libri citationum et sententia-
rum" -ából.

"Hem Judeus contra Marthiamprimo eitatus non comparuit".
Esév nélkül, valószínűleg 1388.március 3. (feria tercia post Dominicarn
Oculi):

"Hem Judeus contra Mathiam secunda citatus non comparuit."
'I'kalöiö: i. m. V. 283. és 354.

37.

1388. április 28. Brünn. Jost morva őrgróf Pozsony város tanácsának
meghagyja, hogy "das haws etzwenn Merchels des iuden zu Prespurg"
Tamás apothecariusnak adományozván, őt - átadván neki a házat -
ennek birtokában őrizzék meg.

Zsigmondkord oklevéltár, Bp. 1951. 1. 520.

38.

1389-1415. Magyarországi zsidók nevei a bécsi Scheffstrasse zsidó
könyvében.

Rablein (Rablein, Rebbelein) jüd, Hándleins sunn von Odenburkch
(1403-1415), Rösel (Rosel, Roeslem, Rosslein) von Tirna (1389-1396).

Goldmann. A.: Das Judenbuoh der Soheífstrasse zu Wien {l389-1420). Wien,
1908.
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39.

1390. december 1. Buda. Turnovojai Márton (fia) János közjegyzői ok-
levele, melyben Gergely budai Mária Magdolna és Miklós a budai bol-
dogságos szűz Mária egyházak plébánosai kozt folyó viszályban a két
plébánia teriiletét pontosan körülírva meghatározzák; Gergely szerint az
ő plébániájának h&tára többek között: "Viilla Logoth et Tothfalu, item
piatea Judeorum et a sancto Johanne usque ad OUT'ÍJamregis fuit slrnilt-
ter de dícta parochda sancte Marie Magdelene."

Fejér: Cod. Dipl. T. X/!. 624. 1.

40.

1393. maJus 9. Vasvár. Kanizsai Miklós tárnokmester jelenti Zsigmond
királynak, hogy midőn a vasvári Zsidóföldén a káptalan bizonyos ingat-
lanának határait meg akarta állapítani, a vasvári polgárok bizonyos terü-
let részt "quendam locum sepulture Judeorum ad díctam possessionem
Sydofeulde vocatam pereinere asserentes demonstrasserit dommís pre-
posíto etoapítulo centrarium refererrtibus".

Zségmondkorl oklevéltár. 1. 2923.

41.

1394. május 17. Buda. Zsigmond ktrály Pozsony város tanácsának meg-
hagyja, hogy azt a vámszedőt, akit a nagyszombati zsidók panaszára le-
tartóztattak, bocsássák megfelelő kezesség mellett szabadon, azzal az
utasítással, hogy mind a vámos, mind a másik fél 15-öd napra előtte meg-
jelenjék, hogy ezen ügyben igazságot szolgáltasson.

Zsbgmondkori olelev. 1. 3432.

42.

1394. október 8. Esztergom. János esztergomi érsek előtt Kanizsai Miklós
tárnokmester és Bereck mester, az esztergomi Corpus Christi kápolna
rectora házakat cserélnek. Nevezetesen Kanizsai "quandam dornum si-
tam in platea Budensí" Berecknek, illetve kápolnájának adományoz, vi-
szont Bereck "quandJam dornum ad ipsarn capellarn pertínentem, sitarn
in piatea Judeorum lin Buda 'VeT'SUSvineas. cui ab una latere domus
reverendissirni pateis dornini episcopi Zagrabíensís, a pante vero porras
Judeorum domus quedám Achus barn sstae sunt", a Kanizsaiaknak ado-
mányozza.

Esztergomi káptalan magánlevéltára. lad. 72. tasc. 1. n. 2. - Fejér: Cod. Dipl.
T. X/2. 207-209.
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43.

1397. augusztus 16. "Czwr Weissenkirchen". Zsigmond király Eberhard
egri választott püspök"és mások jelenlétében a Wolffurti Ulrik és a nagy-
szombati polgárok közt fennforgó viszályok tárgyában itéletet mond.

"Item clagten sy, das er (ti. Wolffunt) .gewerrt;hat in sein gepit
cristen vnd juden wein czuohauffen vnd ander di.ngetc; doruber das sol
er fúrbas nicht mer tun."

Zalgmondkori oklev. I. 4934.

44.

1397. szeptember 8. (Pozsony) Rauhenworter Ulrik pozsonyi bíró és a
város közönsége elismerik, hogy ők Wolfstaler Miklósnak és feleségének
300 magyar forinttal tartoznak s a nevezettek fölhívására az év végén
kötelesek a pénzt visszafizetni, s ha ezt meg nem tenmék, a hi;telező.k jo-
gosultak káruk erejéig kereszténytől vagy zsidótól kölcsönt felvenni.

ZsiJgmondk.ori oklev, 1. 4959.

45.

1398. augusztus 21. Magyarországi zsidó, mint bécsi háztulajdonos, a bel-
városi Zsidó utcában.

,,1398. proxirna feria quarta ante Bartholomei. Hannko der under-
chewfl und Jacob Vnger sein vetter. Mosschens sun des Vnger, die Juden,
haben geben nücz und gewer von der patstuben genant die Rören, die
von den erbern geystleichen herren von dem Dewtschenhaws von er
an die Juden komen ist und die nu die vorgenanten Hannko der under-
chawfl und Jacob der Vnger die Juden innhabent, sicut litera sonat.
Ex iussu ducis et consulum civitatis Wienne. Summa 10 phenning und
5 solidi."

Quei1'len zur Geschichte der Sbadt Wien. I!I. 2. m, 2320. Közölve: Schwarz, I.:
Das Wiener Ghetto seine Hauser und seine Bewohner. Wien-e-Ledpzfg, 1909. 104.

46.

1400. december 10. (Pozsony). A pozsonyi káptalan előtt Monostor-i Ber-
zethe (dictus) Miklós mester és [eleséqe: Anna, néhai Jacus pozsonyi bíró
leánya eLtiltják Lumeher (dictus) Péter és Hensilinus pozsonyi polgárokat
a Netnethet, Seldorf és Plumau birtokokon levő részeik eladásától és el-
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zálogosításától, János esztergomi érseket, comites Thomarn et Petrum
Iálios Petri de Sancto Georgyo, Georgium sacterem de Januk, Ffaristar-i
Ffaríkasius fia Adámot, íudicem et iuratos ac universos eives et hospites
pretaote civitatis Posoniensís, valamint sanctimoníales de Veted iBuda
azok átvételétől, hasznélatétól és a oeíktatástól, továbbá a város hatá-
raín belÜlIs bárhol másutt fekvő valamerínyí hilfltoknak.,amelyek Jacus
bíróról szállottak reájuk és amelyeket a zsidóktól váltottak vissza, hasz-
nálatától és rnegszerzésétöl.

Zsjgmondkoní oklevéltár II. 696.

47.

XIV. század második fele. A pozsonyi polgárok Merichlein zsidótóI,
"Velchleins des juden enenkchel von Chrems, zu den zeitn gesezzn zu
Prespurch" 6 font dénárt vesznek kölcsön.

Házi: i. m. H/L 141. Ugyanitt a 140-141. 'lapon van egy töredékes !bejegy-
zés, mely szenímt 1374. augusztus Iü-én Chlaendel soproni !polgár és felesége Izsák
zsidó fiaitól, Srnerleímtől és Evenleuntől 37 ront dénárt vesznek kölcsön,

48.

XIV. század. Tractatus contra Judeos című kézirat, mely így kezdődik:

"Domino ihonesto claréssimo secundum egypti(?) wo Petrus ultimus
monachorum servus perpetnam caritatern in ChrIStO.Dilectissime depre-
oatonía nolblisverba per fratrem nostrum Leonem naiper mdsistiiquatenus
tibi adscrjberem, quo sepe decertantium tecum .iudeorum retíonabáínbus
argumentis obstruere et ide Christo ad controversíam wenierrtes eviden-
tissírms posses sacré scrípture testirnoniis superare."

A pozsornyi káptalan kéziratai között, Beszédek és Értekezések című XIV.
századi codexben. a 135-141. lapokon. A codex jelzete n. 107. - Knauz: A po-zsonyi
káptalan kéziratai. Esztergom, 1870. 214.

49.

É, n. (XV. sz. eleje) Haebel Lempach-i zsidó Graf Peter dacz Sand Jöri-
gen-hez. Hefer-nek soha életében nem tartozott. Ez azt állítja, hogy Pres-
puerch-ban lett volna adósává, azon/ban ő in Österreich J.akik, in Vngern
pedig semmije sincs, ami elvehető volna. Schuéllen rnir die puerger gel-
ten den 'bNei, han ich híe im land vnd wer sein trew wil behalten, der
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muez sein hrief von rnir lősen. ilyen Ievél, amilyet kapott tőle, sok jött
már ádea herceghez. a marohschal.ioh-hoz, a polgármesterhez a királytól,
a nádontól és a Prespuerch-i polgároktól. Ezekre egyformán válaszoltak,
Nem igaz, hogy (Hofer) ifeUszólírtOlt1Jaa megjelenésre, mert akkor el is
ment volna. Azonban lkorábban ,igazságtwlanság történt vele in ewrs
prueder Graf Themans gelaít, rnivel ágyáhan meg aJkartáJk gyilkolni s
csakegy szelgan rnú'lobt, W,ie Iayd ez ewrem prueder wer gewesen, ha
meg nem menekül. Vnd wizzt auoh, daz mean herr der herezeg seinen rat
gesarst oo,tz'U\emeínem heriliIldem chvenág vrnb die sach, ez a tanácsos
an ewerm pmreder heren Graf Thoman a királytól levelet hozott, ame-
lyet máig sem bontottak fel. Ugyancsak testvére a mínap, Sz. Máté nap-
ján (szept. 21.) Ievelet ikÜlldött,amelyben biztosította, legyen türelemmel,
mert elégtételt fo.g neki adni. Mivel másokra nem hagyatkozhat, így is
fog tenni.

Zsígrnondkoríoklevéltár II. 789.

50.

1401. június 14. Erluirt. Steyrer és Hainrich kramer Ödenburkch-i pol-
gárok elismerik, hogy Hermann von Haymbach purger ze Kölln an dem
Reyn-nak 462 gueter vngarischer guldein-nel tartoznak vrrsb gJWant s
köteilezilk.magukat, hogy az összeget két egyenlő részletben a legköze-
le1:fuiSz. Egyed napon (szept. 1.) és Sz. Katalin-napon (nov. 25.) meg-
frireti!k.Mulasztásuk esetére felhatalmazzák a hitelezőt, hogy kárát, ame-
lyet kereszténynél vagy zsidónál való kölcsönvétellel szenved, megve-
hesse rajtuk, a rtake és kamatok biztosítására lekötik in Idem Iannde ze
Vngern vagy tbárnol másutt Iévő eninden ingó és ingatlan vagyonukat,
amelyből die Iandesfürsten oder wer iren .gewalt hat, .idézés és perbeli
panasz nélkül zálogot kötelesek nekik adni. Mivel nincs saját pecsétjük,
az oklevelet mit dnsígilei Fridreschs des Dietnams vnd Petreíns des Stran-
gen baid purger ze Wienn erősíttetik meg.

Zsigmondkori oklevéltár II. 1123.

51.

1401. július 25. Nagyfalu. Baranya megye előtt panaszt tett a pécsváradi
apát, hogy Negven-i birtokán hatalmaskodtak. Ezek közt említi "Nico-
laus Sydo" kachfalua-i jobbágyot.

OL. Dl. 87.683. '(iEstemházy Ievéltár.)
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52.

1402. augusztus 11. Pozsony. A pozsonyi káptalan ~lőtt Wenchezlaus fi-
liue Adam civis Posoniensis tanusítja, hogy hat évelőtt Mária Magdolna
ünnepe (júl. 22.) körül jelenlétében Monostor-i Berzettie (dictus) M.iklós
mester és felesége: Anna occasione impignorationis possessionis Selben-
dorff Judeo Bolff dicto de Hamburga a 40 aranyforintot megfizették.

Zsigmondkori oklevéltár II. 1829.

53.

1402. augusztus 23. Drawzpürokh István és Tompekch János okieoele,
melyben szó van Izsákról,

"Eysakch dem Juderr Aförleins sun", aki tehát Aförlein fia.

Eredetije, mely eddig még nem kerül elő, a Batbhyány levéltárban volt.

54.

1403. szeptember 13. Kivonat Stichenwinckel István soproni polgár »éo-
rendeletéből:

"Damach schaff ich vnd mach, daz dy vergenant erbern, weysen von
meyner hab gelten vnd auzriohten sulilen, alls daz ich ze gelten beleib
hincz \k:r.istenoder íhincz juden. Zu dem ersten sol Ich ge1ten Eysaoken
dem juden, Effer leins dez juden sün, ID der Newenstat hundert phunt
vnd seohs phunt alls Wyenner IPhennmg, darvmb er meyn versígelten
brrff hat. Item oesunder sol ich dem vorgenarrten juden gelten ezehén
phunt Wienner phenning, damit er mich gelVurdeTlthat ze meyrien weyn-
ganten. Item so sol ich gelten demsebbigen juden Ill. láJbr.diem. Wienner.
Item so hat der vergenant jude meynn versigeűten briff yrme, der da
lawt hundert phunt vnd newenszag phunt Wienner phenning vnd den-
selbígen Jbriff hab ich von yrn gedöst vnd auzgerioht, so daz ich ym
daran nichts ze gelten beleib. Auoh sol ich gelten Nezlein dem juden ze
Odenburg XII. talentum Wiennerptienning von Weynnaohten, davon ich
im all wochen ze gesuch geben sol von jedern ipoont II. den."

Házr: i. m. 1I/1. 147.
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55.

.1403. november 2.3. (Sopron.) Wenczlaw Trybel Ödenburg-í polgár és fe-
lesége: Anna elásmer-ík, hogy Herman vom Haynbach pur ger eze Koln
am Reynn-nak vrnb gewant Magyarországon forgalomban lévő 181 jó
arany forinttal tartoznak, amiit már régen meg kellett volna fizetnlök.
rnível azonban őket Igroznot geirret ihat, alz vnfryd, rawb vnd chrieg in
dem Iand ze Vngern, kérésükre halasztást kaptak. Követelésének fede-
zetéül zálogba adják neki tehermentes és szabad iháZiUkatze Ödenburg
gel~egenin der stat, dez nachpawr list Czekeles Peter s ugyanilyen ne-
gyed szőlejüket y:m Czarhalben gelegen. melynek szomszédja Steffel
Eybon, felhatalmazzák, hogy azokat, ha pénzére tovább nem várhatna,
kereszténynek vagy zsidónak bármikor eladhassa vagy elzálogosít-
hassa s ily módon a tőke, valamint kárai megtérülését biztosítsa, még
fennmaradó taetozásuk fedezetéül pedig lekötik ynnerlands oder auzzer-
lands Iévő rninden ingó és in@atllanvagyonukat, amely bárhol szabadon
Iefoglalható. Tryibel, anivel nincs saját pecsétje, felkérte dy erbarn wey-
sen herert Thoanan Thurmhoffer dy ezeit statrichter in Odenburg vnd
heren Nioklasen hindrem closter dy czeit dez ratts ainer dasselbs. hogy
pecsétjükkel erősítsék meg az OikJ.eve1et.

Zsigmondkor í oklev. II. 2802.

56.

E. n. (1403) Pozsony. Prespurch város tanácsa előtt Fridel tuech-
seberar elismeri, hogy Nielasen deru Huendler 23 arany Iorirrttal, Pet-
rein dem List Prespurohoan forgalomban lévő 16 font phenndng-gel,
Ransen dem Lahwtel pedig 6 fontnal tartozik, dcötelezi magát, hogy tar-
tozásait böjtközépkor (1404. márc. 5.) megfizeti, zálogul leköti z:unechst
des Judennoff vnd zu nechst Hansen Sachsenfeld haus fekvő házát.

Zstgmondkorí ok lev. II. 2881.

57.

1404. február 27. Bécs. Hanns Sohaech (Schaechel) von Pechlarn mit-
purger ze Sand Marein in der Schuet elismeri, hogy Hermann vom
Hayrnbach purger ze Choellen an dem Reyn-nak vmb gewant 51 új jó
magyar forinttal tartozik s ~ötelezi <magát,hogy az összeget két részlet-
ben, mégpedig 20 forintot <alegközelebbi Sz. György napon (ápr. 24.),
31 formtot Sz, Egyed napon (szept, 1.) megfizeti. Mulasztása esetére fel-
hatalmazza a hitelezőt, hogy kárát, .a:melyetkeresztény nél vagy zsidónál
való kölcsönvételdel szenved, megvehesse rajta ...

Zsdgmondkori okl ev. II. 3016.
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58.

1404. Kivonat Mager Mendel soproni polgár feleségének végrendeletéből.

Többek ikÖZ'tmeghagyja, hogy Kürcz István: "Sol er vor mich gelten
auff Sand Larenezen tag schirestchumítig der Leserynn der judynn."

Há~: i. m. n/i. kötet, 149. J.

59.

1405. január 24. (Sopron.) Erhart Steyrer Odenburg-i polgár és felesége,
Maogret elismerák, hogy Henman 'Von Hayrnbach purger eze Koil:lenam
Rein-nak már Tég óta esedékes 200 pfrunt Wienner pfenning-gel rt:artoz-
nak S adósságuk fedezetéül elzálogosítják 1l1eJlci.... tehermentes és szabad
szőleiket ... Felhatalmazzák, hogy a szőlőket, ha pénzére tovább nem
várhatna. kereszténynek vagy zsidónak bármikor eladhassa vagy elzá-
logosíthassa ...

Zsigmondkori oklev, II. 3620.

60.

1406. április 16. Zsigmond király, miután a néhai Erzsébet és Mária ki-
rálynék, továbbá a saját elveszett, ille,tve eltört pecsétei alatt kiadott és
ingatlanokról szóló oklevelek bizonyos határidőn belül az új nagyobb ki-
rályi pecséttel való megerősítés végett bemutatandók, ennélfogva néhai
Garai Miklós nádor fia, ugyancsak Miklós nádor a maga és fivére, János
mester nevében bemutatván Zsigmond királynak 1393 július 24-én Budán
kelt oklevelét (Iásd iM. Zs. O. 1. 106-107 1.), melyben a neoezetieknek
megengedi, hogy Német-, Cseh- és más országokból avasvármegyei Kő-
szegre zsidókat telepíthetnek. Ezen inlbézikedést a ik:iJrályhelybenhagyja
és 'az új kettős királyi pecsét alatt megerősítve újra kiadja.

OL. Dl. 7883. Zsígmondkorí oklev. 1. 3024. sz. aiapján ; a M. Zs. O. 1.
107. Iapori "iuxta eorum ritum" helyett "iuxta 11egninostri ritum" és "iudices Ju-
deorum" helyett "iudices nobiHum" olvasandó.

61.

1407. május 5. A váradi káptalan előtt Monak-i Sándor fia Tamás mester
nevében megjelent "Valentinus dictus Sydo de Gaborian".

OL. Dl. 9310.
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62.

1408. okt. 11. Szentpéter (in Zenthpeter, f. V. p. Dyonisii). Kozard-i Já-
nos mester, Gara-i Miklós nádornak borsódmegyei alispánja s a szolga-
bírák előtt Kaza-i Kakas (dictus) János mester tiltakozik az ellen, hogy
Paztoh-i Domonkos fia János fia Jakab, miután quedaru vágya sua po-
suisset ad quendam Judeum utputa iobagionem ipsius magistrt J ohannís
in dácta Paztoh commorantem, a zsidó házára törve eandem fregisset et
dícta vagya sua sine satisfaotione, wagiorum penitus excipiendo asspor-
tasset, insuper oves ipsíus Judei abdaici et afferi Iecisset et percome-
disset.

Papíron, zártatán három gyűrűspecsét töredékével. Dl. 89663. Radvámszky
cs. sajókazai It. Zsigmondker-í oklev. II. 2. 6364.

63.

1408. Bejegyzés Sopron város jegyzőkönyvébe, egy zsidónak a plébánián
való kirablásáról.

"Item Kalusoh sun, Anderél vnd Michel Paff, Walént sohweler, dye
haberit ein juden in den pharhoff ezegen vnd habent in genött vmJbgütt
in anno octavo."

Házi: i. m. n/i. kötet, 15. 1.

64.

1409. november 23. Tata. Zsigmond király - Stibor erdélyi vajda kéré-
sére - Cramfogol Jakabnak adja az elhunyt Neschel soproni zsidó mtn-

den ingó és ingatlan vagyonát.

Nos Sigismundus Dei gratia Rex Hungaríe, Dalmacie, Croacie etc.
Marahioque Brandenburgensis etc. Sacri Romani Imperii generalis vica-
rius, Regnique Bohemie gubemator. Noturn facimus universis, pre-
sentibus et futur-is, virtute et vigore presentíum literarum nostrarum
dedimus, donavímus nobilis domini Stibori waywode nostri Transil-
vanensis familiar-i suo, Jacobo dicto Cramf'ogol pro Iidelíbus servitils
eiusdem Jacobi nostre Maiestati variis et quampluries exhjbitis et im-
pensis, por'tiones possessionarias ac niniversa hona, heredítates et here-
ditaría, mobilia et immobilia, víneas, domos, rnolendina, pomaria Nesoh-
lini Judei de Soppronio uxoris, filiorum et here dum eiusdem iam, ut
dicitur, fuissent defuncti in dicta civitate Sopproniensi et in Comitatu
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eiusdem habite ac ubicunque et in quibuscunque villás, possessionibus
nobilium vel quorumcunque status hominum dn regno !I1OStTQreperáre et
invenire poterunt, que seilicet portiones possessionarie et bona here-
ditario, emp1Jicio,Íimpignora<titionalium et sub quaounque forma ver-
borurn vel ouiuscunque nomdnís vocabudo vocitata fuerínt, que pridem
ad prediotum JIUdeum Neschel, uxores, fil.ios et heredes suos pertimere
dinoscebantur, nostreque coldationi spectanzia predicto Jacobo Cranfogol
suisque heredíbus heredumque suerum suocessoríbus lú:bereert sine omni
exactione datii, dedimus et contulimus iure perpetuo et irrevocabiliter
possidenda, tenenda ert habenda ac per .j,ps:umvel per suos successores
in processu temporis, quíbuscunque malueount vendenda, oblíganda aut
in suos propries quomodolíbet ad Iíbitum eíusdem Jacobi ert suerum
heredum convertenda et disponenda, volerrtes eundem et suos heredes
in premissis portíoníbus possessíonaríis et bonís firrniter invíolabíliter
contra quosvis drnpetrtores auctonitate nostra regia conservare, et de-
Iensare veluanus etiam eundem et SlUOS suocessores ab omni íurisdictione
in eisdem possessionibus bonis, habere exemptum et exemptos, sed tan-
tum omnino iudicio nostre Maiestatis reservatos. Si vero alique litere post
emanatíonem presentium super' prerrnssis portioníbus possessionardis et
bónis in preiudácíum et in contrarium tharum literarum nostrarum
emanarentur, omnes tales literas presentium serie vanas, cassas, viri-
busquecarituras committere volumus et habere, etiam quocnnque tem-
poris in proeessu prerrnssas portdones possessionaráas et quevis hona pre-
dicto modo premísso lipsi Jacoba per nos donatás et collata venditioni
exponere niteréntur vel obligari contíngerent , extunc eosdem emptores
aut pro pígnore habere volentes similibus Iibertatibus prout ipsum
Jacobum et suos successores habere volerrtes promittimus et conservare.
In cuius rei testámonium presentes Irteras eidern J acobo sub secreto
sigillo nostre Maiestatis duximus concedendas. Datum in Thata, sabbato
proximo ante festum beate Katiherine virginis ert martiris. Anno Domini
Millesimo CCCCmo nono.

Széchenyi Könyvtár, Fol. Hung, 3608/3. 64-65. Eredetije a repcelaki Kistaludy
levéltárban volt, hártyán.

Ezt az oklevelet, mely eredetileg német nyelven készült, a vasvári
káptalan 1409. dec. 19-én Stibor 'vajda kérésére "premissas literas theu-
tonicales modopremisso íuxta explicationem et pronuneiaturam annotati
Pauli Lítereti de Ipso ydyomathe theutonícalí in ydyoma latinalá con-
verti ert nransmutari ac de verbo ad verhum resorábi sigilloque riostro
consignera facierites ... duximus concedendas".

Ezen oklevélről J,ásd Zsígmondkorioklev, II. 2. 7198. és 7229. sz. a. regesztákat.
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65.

1410. Kivonat Piberauer János soproni polgár számadásából:

"Hem V tal. et LXXX den. vmb II ochsen, dye man deru reichen
juden in der Nevnstat geschankt hat."

Házi: L m. II/2. 301.

66.

1410-1415. Kivonat Harkai Péter soproni polgár tartozásainak jegyzé-
kéböl:

"Item dem Hendlein dem juden auch fwr sy gegebn XlIII tal. vnd
III tal. fur gesuch."

Házi: i. m. IL'L 153.

67.

1412. május 6. Eislein zsidó (von mir Eyslein dem Juden) levele Sopron
város tanácsához. Értesíti, hogy a neki járó pénz átvételére Cholpüchler
Jakabot vagy ügynökét (anwalt) küldi és kéri, hogy a pénzt nyugta elle-
nében ennek adják áto

Házi: i. m. 1/2. 55.

68.

1413. január 30. (Kőszeg). Kőszeg város tanácsa a Marichprack Miklós és
Baruch zsidó (Baroch dem juden) közt folyó pert, mivel ítéletükkel Ba-
ruch nem volt megelégedve, Sopron város tanácsához mint törvényszék-
hez teszik áto A kőszegi tanács a peráttétel okát röviden meg is indokolja.

Házi: i. m. 1/;2. 65-66.

69.

1413. július 25. Bécs. Sopronból való Hiindlein zsidó kölcsönt folyósít egy
bécsi házra.

"Niclas Marher. Margret sein hawsfraw habent versaczzt ir haws
und waz darczu Igehoeret, gelegen vor Schottentor ze Wie:nn auf der
Newnburgerstrazz mit nuczz mit (ali), uber daz das vor darauf ver-
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schriben stet, fur 2 pfundt und 80 den. Wienner munzz Handleln dem
juden von Oedenburkch ze ríchten auf sand Merten tag, der nw senirist
kumpt; furbaz get auf daz phunt ze gesuch ali wochen 3 Wienner den.
Scriptum in die Jacobi apostoli anno etc. 413-mo. Item und (daz) die
geltschuld aílzez geschríben stet in dem judenpuch ain geltschuld ist.

Bécsi városí Ievédtár, Satzbueh des Schottenstírtes,Grundbuch 471. fol. 104.
Közölve: Goldman, A.: Das versehollené Wiener Judenbuch (1372-1420). Wien,
1936. 12-13.

70.

1417. szeptember 15. Sopron. Wolf bécsi zsidó (ich Wolff der jud, ge-
sezzen zü Wienn) Balfon a Rayfal nevű dűlőben lévő fél szőlejét Fuchs
Lénárd soproni pLébánosnak eladja 72 font dénárért.

Házi: i. m, 1/2. 130-131.

71.

1418. tnatus 23. Bécsújhely. Veyrtager Péter bécsújhelyi bíró "vnd
yeczund verweser des judengeriohts daselbst" levele Schadendorf Máté
soproni városbíróhoz, melyben kéri, hogy Prüschinckh Henrik soproni
polgárnál hasson oda, hogya Jüdel zsidónak (Jüdel jud) járó tartozását
fizesse meg (daz er den juden peczal vnd vnclaghafft mach).

Házd: i. m. 1/2. 143.

72.

1419. február 6. Pozsony. Zsigmond király elismeri, hogy megbízásából
Kanizsai István több adósságot kifizetett, többek közt 1000 arany forin-

tot kamataival együtt bizonyos zsidóknak.

"Nos Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus,
Hungarde, DailJma1lie,Croacie etc. Rex. Memorie cornmendamus tenore
presentdurn significantes, quabus expedit universis. Quod Nos magnifi-
0UI!l1 Stephanum de Kanisa, pridem nostre Maiestatis magistrum Jani-
torum, fidelem nostrum dilectam mrtione rruille florenerum ami puri
.Hungaríoalíum nomine et de mandato nostrés nuper in civitate Wyennensi
Illmstri principi duci Lodowico de Brega avunculo nostró carissimo, nec-
nom ratione quadraginta octo f~orenorum auri puri Hungariealis, quos
'idem Stephanus de Kanisa quíbusdaan Judeis prextu premásserum mihle
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floreriorum ab eisdem Judeis per eundem Stephanum, mutruo ad usuram
acceptoruru pro usura solvát. Iitem mtione mille centum et qrnnquaginta
floreriorum purd auri similiter Hungarícabum, quos prefaous Stephanus
de Kanisa reverende in Christo partír,i domino Ceorgío Epíscopo Pata-
viensi etc. devoto nostro etdilecto pro debitoruru quorundam, que Il-
luetris Pr:inceps dux Zwydergal avunoulus noster pr-idem in civitate Pa-
taviensi oontraxrt sohrtione, símiláter de riostro re@1omandato de pro-
veritibus Archiepiscopatus Strigoniensis per eundem Stephanum de K~-
nisa anno in proxirrio preterito levatorum et perceptorum persolvit et
assígmavit, quirttrumelj; solutum reddimus et expeditum, vigore ert; testa-
monio harum nostrarum presentium íliterarum. Datum in nostra civitate
Posoniensi, 'Írnfesto ,B. Dorothee virgdnis et martiris. Anno Domini Mille-
simo quadringentesimo decímo nono, Regnorum riostrorum anno Hun-
garie etc. XXXII. Romanorum vere nono. (Et u1tra predicta solvit idem
ad mille centum et quinquaginta florenos auri superaddendo sex aurum
per me B. prepositum.)

PeT me B. preposttum Albensem.

OL. Dl, 10771. A zárójelben levő szövega prépost sajátkezű hozzátoldása.

73.

1419. Ujhely város bizonyítja, hogy néhai .Lucasius dictus Zydo" vég-
rendeletében földet hagyott claustro B. Egidy confessoris.

OL. Dl. 1~872.

74.

1420. január 14. Leleszi oklevélben GanyafaLván (Máramaros megyében)
említik: .Latus cuiusdam Alpis Zydohawasa".

OL. nl. 62 236.

75.

1422. március 28. (Pozsony). Pozsony város tanácsa felkéri Sopron város
tanácsát, hogy Ysserl Lajtamenti Bruckban lakó zsidó fivérének és meg-
hatalmazottjának (Ysserl dem ,juden van Bruck an der Leytha, ettwan
sein brueder mit' follen gewalt Teckleyn) Müschel soproni zsidó kérel-
mére követelései behajtásában legyenek segítségére, mert a király kegye
folytán a behajtott pénz fele őket illeti.

Házi: i. m. 1/2. 218.
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76.

1422. augusztus 26. Buda. Bakony (Backan) György budai várnagy és
vicezsidóbíró (Pürckgroff in der vesten zu Offen, imier-jusienrictüer zu
Hunger im lq.ndt) levele Sopron város tanácsá hoz, ,melyben meghagyja~
hogy a nádor rendelkezése értelmében a soproni zsidót (den Smarleui,
den juden, gesessen zu Odenburg) Smerleint, házában és javaiban a ki-
rály megérkezéséig védelmezzék meg.

Házi: f, ro. 1/2. 224-225.

77.

1423. február 14. Bécsújhely. Raussenbrucker Miklós bécsújhelyi, bíró és
zsidó bíró (StaJtrichter vnd judenrichter in der Neunstat) levele Sopron
város tanácsához. Kéri, hogy Hetschel zsidó (Hetsehel jud hie in der
Neunstat) követelését Maurer Mihály soproni polgáron hajtsa be.

Házi: i. m. 1/2. 242-243. - 1423. június 3-álIl Bécsúihelyen kelt levelében
Baussenbrucker fenti kérését megísméth. U. ott 1/2. 246-247.

78.

1423. július 15. (Pozsony). A pozsonyi káptalan előtt Rachcha és Bazini
Gróf György megosZJtoznak Sempthe vára és tartozékain, de - többek

közt -

"ha:1n€lUJIllIpsís ,pél!I'tillbus in communi taliter reliquissent, quod pro-
ventus eisdem Judeis et balnec provídendum, inter se bimembriter divi-
dere debentur ... "

OL. Dl. 11332. A budai káptalan 1423. április ll-ill átiratában.

79.

1424. november 17. Nyitra. A nádor congregatiót tart Nyitra megyében
és egyebek közt Simon galgóci zsidót is levelesíti:

" ... Nicolaum dietum Berenoh. paratorern falsanim denaréorum 19-
nobilem. . . Symonem Judeum dn Galgoch residentem, filiorom Ladislai
bani hospitem, furum et Iatronurn ... Andreaari Literatum de Iwanka-
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falua, post uxorem suam nobilem, emanatorem falsaraim literarum et
Iaűsorum sigüJJ.OI'IUl1lconservatorem et soulptorem ... pro 'Publicis male-
factoribus et nooívís homiruiibus nobis in eorum regeste assígnaverunc ... "

OL. Dl. 72620. Simonyd-család levéltára.

80.

1425. szeptember 20. Sopron. Sopron város közönségének adóslevele 200
magyar forintról Merklein fia József Bécsújhelyen lakó zsidó (Josephen
dem juden, Merchleins des juden von Zeli , ycz gesessen in der Neunstat)
részére.

Házi: i. m. 1/2. 277-278.

81.

1426. április 11. Sopron. József bécsrújhelyi zsidó (ich Joseph der Jud,
Merchleins des juden sun von Zeli , ycz in der Neunstat gesessen) a sop-
roni tanácsot, illetve a város köz&nségét 450 arany forint lefizetéséről
nyugtatja, melyet Gelusch Péter (die zeit des rats vnd judenrichter zii
Odenburg) soproni zsidó bíró a nyugtára nyomott pecsétjével megerősít.

A myugta alján héber betűs a:1áírás,

~"T '::''i~'i:l ~C,~
melynek fordítása: József a boldogemlékű Mordechai fia.

Házi: i. m. 1/2. 302.

82.

1426. november 10. Lippa. Zsigmond király tudomásul véve, hogya né-
met birodalomban lakó zsidók közt sok rendetlenség és tisztességtelen-
ség uralkodik, mivel ő maga (magyar) királyságában lévő dolgai miatt
ezen üggyel nem foglalkozhat, meghagyja tehát a landshuti, most pedig
Konstanzban lakó Haym zsidónak, hogy nevében a birodalom és a né-
met tartományokban lakó zsidók fölé három mestert tegyen, ak~k a Né-
met birodalombeli zsidókat a császári jog szerint rendben tartsák, s akik-

nek a zsidók mindenben engedelmeskedni tartoznak.

"Wir SiJgislmund etc. Bekennem etc. Wann rnir e:igentJidh vnderweist
sein, das vil vnordnung 'VTId vnredíkeít vnder der Judigheit in den
heiligen Riche gesessen vnd wonhaftigen ersten vnd sein, damit sy vns
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vnd dem Rich tn marichen buss felle vnd pene verfallen vnd kommen
sein, vnd grosse Straffung vnd bessrung verdieriet haben vnd sint damal
wir mir!; andern grossen der heiligen Cristenheit vnd vnser Kunágreich
Sachen IbeWadensein, das "vir sobicher sachen nicht vszgewarten mogen,
vnd dorumb das VlThS8rvnd des Richs Carner dadurch nicht geschwecht
weren, so ihalbenwir mit wojbedachten Mwte, guten Rat vnd rechten
wiszen Haym Juden von Lantzhut ZIU Costenz wonhaftig bevolhen, vnd
ganezen gewalt gegeben, das er an vnser Stat in den heiligen Rioh vnd
in deutschen Landen drey rneíster viber die Judischcit seczen solle vnd
möge, nemblioh rneister Nassen Z'U Eger, rneister Jacob zu Mencz vnd
meister Johann ZIU Carneráeh gesessen vnd worrhaftig ; die alle Judischertin .dem heiligen Richs Z'U vnser gehorsamkeit halden vnd wisen, vnd sy
in oreírning vnd redlákedt bringen sollen, (nach soleher Ordnung als die
in den heiligen keiserliohen rechte vasgesetzt vnd be.griffen ist; vnd wir
gebieten auoh dorumb allen vmd igűichen .Iuden vnd Judinnen in den
heiligen Reiche gesessen vnd wonhafftigen ernstlich vnd vestilich mit
disern brief bey vnsern vnd des Richs banne vnd achte, das sy den vor-
genarrten meistern dreyen in allen Sachén die Judisebeit vnd vnser vnd
des Richs reoht antreífen, gehorsam, gefolgig' vnd gewertág sein, vnd
sich dawider nicht setzen, als lieb 'in sei vnser vnd des Richs swere
vngnad zu vermeiden. Mit Vrkund etc. Geben zu der Lippa, am Sontag
vor sant Martenstag.

Magyar Nemzeti Múzeum, Széchenyi Könyvtár, Quart. Lat. n. 2345. n. 4261.
Wenzel Gusztáv okűevélrnásolatai között, Az oklevél regeatáját kö:d'i M1Jmann, W.:
Die Unkumden Kaiser Sigmunds. II. n. 6799. Teljes szövege megjelent a National-
archív Wien. Reíchsregístratunbuch H. BJ. 134. alapján Zeitsohrift für die Ge-
sohíchte der Juden in Deutschland. V. évf. 158.

83.

1427. Kivonat Ernst Konrád soproni városi jegyző számadásaiból:

"Item dem Rutter fur sein gab IX florenos, die Josephen dem Juden
an sein er .geltschuld abgegangen 'Sind . . . Von erst Mosehe dem juden
aristat Joseps des juden an desseiben Jcsephs geltsohuld Ill. c. XX fl.
LX wienner den., patet per quittacionem . " Item von dern Muschlein
juden, Josephs des juden aydem, hab ich müessen nemen von des Kynasts
wegen XIII 1/2 tal. winner den. für XVIII floreras per VI sol. (das)
darumb, das er ze dem Jesten auch ettlich gulden zu VI. sal. genommea
hat XXXVI den., die sind der stat verdorerr.... Item dem Aufhat-t juden
XII sol. aufírerm porgnt") an silbergurtl mát XlIII spangn, ein zwai par
gesperr III rigel."

Házi: i. m. II/2. 360, 361, 362 és 370.
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84.

1427-1428. Kivonat Schadendorf Tamás számadaskönyvéből:

"Item Chophel jüd hat mír ,gebenXXXI florenos aureos von Larencz
Eybans wegen ... Item so hab ich geben Josephen dem jüden von Newn-
kirchen VIII c W1dXXX florenos, daratmb hab wir, ich VIIldder Ernst
statschreiber drey bríef Ibraoht ... Item Josepherr dem juden habent mein
herren geschankt fisch fur LX den. wienner. Factum an fredtag vor
Letarc (márcirus 28.) ... Item zwaín von Prespürok, die rnit dem juden-
püch sind me gebesen von Hilka Lassláb VtI1dseins bruder wegen, ha-
bent meín berrn geschankt V ihaIlh virdig wein per VIII. den. IVIldIII
haJb Irwerigs weill per Ill. den., facit XVII. den. weis gelt. Actum am
morrtag nach Judica (ápril.is 7.) ... Item Josepherr dem jüden habent
mein herrn geschankt fisch für 1guddeín. Factum an freítag nach Pang-
racy (május 16.) ... Item Josepherr dem juden habent rneín herrren ge-
scharilet fisoh fúr LXXI den. wienner. Factum phíncztag nach Phángsten.
(júníus 12.) ... Item Thoman von Schadndorf vnd der Ennst statschred-
ber habent verczert zü Josephen dern juden in die Neunstat vnd ;gen
Newnkirohen 1 florenum vmd XVI. den. wienner iVOIlder dreyr IbrieÍ
wegen, die sy von dem Josephen juden bracht habent. Factum an frei-
tag uor Sixti (augusztus 1.) ... Item Josepherr dem juden vnd seim aydem
habent mein herren geschankt II echsen für lIll W. vnd II den. wienner.
Factum in die Elisebeth (november 19.). <',

Házi: i. ro. II/2. 372, 374, 375, 376, 378, 380, 381 és 385.

85.

1429. november 10. Bécsújhely. Zech János bécsújhelyi zsidóbíró (Juden-
richter in der Newnstat) Sopron város tanácsát felkéri, hogy Schwiirzl
zsidót a Waldner Miklós soproni polgártóI járó adósság behajtásában tá-
mogassák. Bizonyítékul idézi "Wie es ándern judenpüch geschríben stet:
Item Niklas Waldner zu Stinkchenprün tenetur XII. sol. d. auf Sand
Jerigen tag im fumf vnd zwanczigísten iar."

Házi: i. m. 1/2. 417.

86.

1429. Kivonat a soproni polgárok bortized jegyzékéből:

"Lbidem Kophel jud VI. um."

Házi: i. m. II/2. 409.
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87.

1433. Kivonat Schadendorffer Tamás soproni polgármester számadás-
könyvéből:

"IOOmvon Chophlein dem juden hab ich gelest ain bnief vmb X rat
güldein, der inngehalden hat LXXXV gulden, die er mein hern hat
gelihen zü der stat nottürfft."

Házi: i. m. II/3. 16-17.

88.

1434. augusztus 16. Fendel György soproni tanácstag és zsidó bíró előtt
(Jorig Phendel dizeit des rats vnd judenrichter zu Odenburg) két soproni
polgár bevallja, hogy Swingenbogen Miklós "der tuchbraitter der be-
nanten Henndl, der judynn" mennyi pénzzel tartozik.

Házi: 'i, m. II/3. 82.

89.

1434. december 10. Bécsújhely. József bécsújhelyi zsidó felkéri Sopron
város tanácsát, hogy Sundel zsidót, aki a kétszeri idézésre a tanács mint
törvényszék előtt nem jelent meg, most már kényszerítsék a megjele-
nésre.

Házi: i. m. 1/3. 82-83.

90.

1435. október 2. Bécsújhely. József bécsújhelyi zsidó (Josepph, jud von
Hynnperg, yecz zu der Newnnstate) levele a soproni tanácshoz, melyben
jelzi, hogyameggyesi határban lévő szőlejét Heckel Rezső bécsújhelyi
városbíró vette meg.

Házi: i. m. 1/3. 108-109.

91.

1436. november 5. Sáros. Sáros megye oklevelében említi:

"Johannes fiohus Anuhonuí Sydow de possessione Posfalwa."

OL. Dl. 90882.
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92.

1437. szeptember 23. Prága. Zsigmond király Rozgonyi György főispán-
nak meghagyja, hogy J(1)kab pozsonyi zsidónak a pozsonyi zsidó tized-

borokból egy hordóval adjon ki.

.Commíssío propria domiru imperatoris, Mychaele Orszag summa
thesaurarío referente. Sigísmundus dei gratia Romanorum imperator
semper augustus ac Hungaríe, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex, fideli
nostró djlecto magníf'ico Georgio de Rozgon, comiti Posoníensi salutem
et gratiam. Quemadmodum alias per alias literas nostras tibi commísisse
memoramur , ita et presentious fidellita'ti true fdrmdssímo et striotássimo
nostró sub edietc precipirnus et rnandaamrs, quatenus Jacoba judea in
civitate nostra Posoniensi commorarrtd unum vas Vim, quo sibi oblrgari
dinoscimur, de 'vinis nosteís decirnalábus anni preseneis raparte Judeorum
nostrórum in dpsa civitate nostra Posoniensí commorantirum provenire
debendis, dare debeas et rnodisomníbus asségnace nostre maiestaus ad
ratáonem. Secus non factrurus :in premíssís gratde mostre sub obtentu.
Presentes autern ,facta assignatione eíusdern pro tui apet te reserves ex-
peditdone. Daturn Prage, feria secunda proxíma ante festum beaei
Michaelis archangeí», anno domind millesimo quadríngentesírno trice-
sírno septimo, regriorum nostrorurn anno Hungarde etc. L~rno primo,
Romanorum XVLI, Bohemie XVIII, icrnpeI'liivero quinta."

OL. Dl. 15 090. Az oklevél jobb alsó szélén: fl. 1.

93.

1437. KivorUht Sopron város adólajstromából:

"Ihidern Mathes f.nilUs, jud, 1. fl., dedit per Muschel, dedit ... Item
judenfreithof (ibidem Polekoh)."

Házi: i. m. II/3. 68 és 72.

94.

1438. Kivonat Schadendorffer Tamás soproni polgármester szémadás-
könyvének töredékéből:

"Item auch hat VIl1Ser genediger herr der kunig dy stat begnadt von
des juden gesuchs wegen, darumb vns sein genad ain brieff geschaft
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hat, fur denselben brief,f hab wir geben dn dy ikancz1ey XXXII guldein .
. . . Item dern VJreiah Puhe!l haJh lich geben ze zerung gein Sand Joeigen
zu graff Lassla vmb ain Ibr'ieff 'V0IIlder juden wegen XII. sol. den."

Házi: i. m. II/3. 85 és 87.

95.

1439. június 23~ A budai káptalan elő'U néhai Kapy András deák fia Já-
nos, a maga és családja nevében ebtiltja a királyt és királynét annak a

.két budai, Szombathelyi háznak eladományozásától, melyben Jakab és
Ferenc zsidó lakik, a két zsidót és bárki mást pedig azoknak bármi mó-

don való megszerzésétől.

"Nos capitudum ecclesíe Budensis. Memoríe comrnendamus, quod
Johaames filllius quondam Andree Liderati de Capy in sua ac nobílíum
dominarum Anna matrís et EliZalbethnecnon Stephand et Andree ffliorum
eiusdem Joharmís personis, nostrenn vernendo in presenínam, serenissi-
mos prinoipes dominum Afbertann Telgemac .E:liZ'albe:threginarn Hun-
garie a donetdone et collatione quarundam duarum domorum in civitate
Budensí in loco Sabba1Ji,iIn wc:irrirt::altlioosdomorum reliote quondam Jo-
harmás iil:ii ,ThJOlmeab una et derranarum 'pame ex ailtem habiearum, in
qruihus nunc Jaoobus et Fíranciscus Judei dnhaoitarent, eisdem Jacobo et
Francísoo ac aliis quábuslíbet vendetíone, írnpignoratione factás vel fiendis
ipsosque Jacobum et Franciscum Judeos ac ahos quoslihet in dominium
dictaruni domorum quoquemodo mtromissione et sibi ciJpsisappropría-
tione, USIUIUIffi, fruotuum et quarumlnbet utllitatum perceptíone nomini-
bus quibus supra, prohíbuit ert promboodo contradixit corarn nobis testi-
monio presentium mediante. Dátum ferda tertia proxdma ante festum
Nativitatis beati Johannis Baptiste. Anno Domini Millesimo quadrin-
gemesímo rtricesimo nono."

OL. Dl, 64 344. Papír, hátán pecsét töredéke.

96.

1439. Kivonat Lénárd soproni kórházi sáfár számadásából:

.Jtem Choppel jud sol. X. den. . .. Item Choppel jud LXX. den .
.. . Item Chopphel jüd LXXX. den."

Házi: i. m. II/3. 109, 110, 111.
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97.

1439-1440. Kivonat Moser Osvát soproni polgármester számadásköny-
véből:

"Hem; íngenommen von meín herren, dy Musch der jud dar hat
gelihen an sand Phillipp 'VindJacobstag (május 1.),in der schrann X
gulden in gold. " Item ingenommen an erichtag vor Sand Kathrein-
tag (november 24.) von Kophlein dem juden C guldeín IlII guldein vnd
V. 1I::ail.Wienner den ... Item ingenommen an mrttíchen nach Vnser
frauritag conceptionis (december 9.) auer von Kophel juden LX hundect
den. Wienner den. facit XXV. tal. Wienner den .... Item an sand Lu-
cientag (december 13.) haJb ich íngenommen von .8chebeJ dem juden,
die er mir geanttwurt hat von des Kophel juden wegen, facit XlIII tal.
VI sol. vnd XII als Wienner den .... Item darnach hab áeh ingenccnmen
des montag nach sand Lucierrtag (december 14.) vom Smoyel dem juden
XIII tal. vnd XLIII Wyenner den. . .. Item am sambcztag nach sand
Mart!hiasrt:ag(február 27.) hab ich ingencmmen vom dem juden hincz
Fridredoh den VetterIer dyzeit ir richter, XXI tal. mínus XL den."

Házi: i. rn, II/3., 149, 150 és 153.

98.

1440. március 17. Buda. Bethlendi Gergely és Setétkuthi László budai
alvárnagyok és a zsidók albírái katonai és polgári bírótársaikkal a leg-
közelebbi Sz. György nap nyolcadára halasztják azt a pört, mely egy-
felől Kapy János, másfelől Márton, Aron és más zsidók közt folyik két
budai ház miatt, mely a Zsidó utcában, a Szombatkapu közelében van és

amelyekben az említett zsidók laknak.

"Nos Gregorius de Bethdend et Ladislaus de Setethkuth vicecastel-
larii oastri Budensis et víoejudices Judeoruan. Damus pro memoria, quod
cum nos ferda quinta proxima ante Dominicam Hamispalmarum unaeum
nonnullás mílítibus et nobilibus coassessoeíbus scilicet nostrés collateralí-
bus án persóna rnagnífici Laorentii de Hedrehwar, regni Hungarde pala-
tin!i et judicis Judeorum dOlI1IÍlI1iutputa nostrd in dicto castro Budensi
pro faciendo iudácío consedentíbus quandarn causam ratione ei pretextu
quarnmdam duarurn domorum in piatea Judeorum Budensium versus
portam Zombathikapw haJbitarum.ÍlI1Jteregregium Johannem de Oapi ab
UIlIaac Judeos Marton et Aron ac alíos Judeos Budenses in díctís daiabus
domibus commorantes, parte ab altera coram nobis motam et vertentem
iuxta rlliteratari'llIIlmandatum 'ReginaJis Maiestatás, per ipsum Johannem
de Capi nobis apportatum udíudioare voluissemus, tunc pretacti Judei
Marion et Aron in eorum et aliorum Judeorum persenis taliter respon-
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dissent, quod ipsi ad presens non esserit prompti et parati ad obiecta
prenarrati Johannis de Capi respondere. sed in ulteriori terrnino per nos
eisdem dando, vellent ad premissa respondere. Unde nos unacum dictís
coassessoribus nostris iudicantibus eandem causam ad octavas festi beati
Georgii martiris proxime affuturas duximus prorogandam, com-
mittendo ipsis partibus in ipso terrnino coram nobis carnparere. Si vero
aliquis partium prediotarum in dicto terrnino ooram nobis comparere
nollet aut non curaret, extunc id Iaciemus in premissis, quod iuri et
consuetudini regni videbitur expediri. Dátum Bude feria quinta proxima
an te Dominicam Ramispalmarurn. Anno Domini Millesimo ecce XXX X."

OL. Dl. 64349. Papír, alatta zöld pecsét töredéke.

99.

1440. december 27-1441. december 31. Kivonat Moser Osvald soproni
polgármester számadáskönyvéből:

"Item an dernse1bentag (ta. 1440. dec. 27.) ingenommen von Cho-
phel juden, dy er dar hat gelihen XV tal. VI sol. den. Item am
santag vor dem Newnjar (december 31.) hab ich beszalt aim juden XXII
lat saffran per LV den., die man hat gen hof genomen, facit V tal. X
deu."

Házi: i. m. II/3. 231 és 309.

100.

1440. Kivonat Sopron város adólajstromából:

"Irem Kophel jud 1 fil. '.' Hem juden Mesner LX den. . .. Hem
Niklínn bey der schill III fl."

Házi: i. m. IIl3. 205 és 210.

101.

1441. május 27. Kivonat Moser Osvát soproni polgármester számadás-
könyvéből:

"Item so hab ~ahgeben dem Puhel in die chanczley vmb amen prieff
von der juderuhauser wegen XXX guldein. Acturn an samcztag nach
Ascensicnis.'

Házi: i. m. II/3. 330.
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102.

1442 (június 7-augusztus 21.). Kivonat Ernst Konrád Sopron városi
jegyző számadásából:

"Item Reinharden dem Schellshorn von Breszlaw lIll/2 c fl. in
octava sanctissimi Corporis Christi (június 7.) in preseneia Erhardi, eciam
Musch et Srnoyl erarit presentes. patet per quittacionem. Summa III
1/2 c fl. ... Item Kophlein ein kophlein X fl. an erdtag nach Vnser fraun-
tag der schidung (augusztus 21.)."

Házi: i. m. II!3. 361 és 363.

103.

1442. szeptember 4. Konstanz: Budáról valónak nevezi magát Maister
Jósef fia Konstanzban (Ich Gabriel Jud von Offen derzeit wonende in
Constenz), kit azzal vádoltak, hogy mint gyám, Salamon von Rheinfelden
árváinak vagyonát elidegenítette, akiért Konstanz város tanácsánál a
zürichi Rudolf stuessi lovag vállalt kezességet.

Konstanz, városi levéltár, idézve Cohne, H.: Rabbi Joseph von Schlettstadt.
Zur Geschichte der Famille Treves. Zeitschrift für Gesohíchte der Juden in
Deutschland. VII. évf. 1936. 3.

Gabriel Treviess és testvére Maenlí arinak a József rabbinak fiai, krnek budai
szerepléséről szól a M. Zs. O. II. 18. sz. régestája.

104.

1442. Kivonat Sopron város adólajstromából.

.Jtem Musch jud II fl. ... Item Polek judendáner XXXII. den .
. . . Item dominus Wolfgangus Pogner, ibidern juden sein holden."

Házi: i. m. IIi3. 345, 351, 358.

105.

1443. március 12. (Sopron). Wagner Ulrik soproni lakos es felesége, Agnes
a keszthelyi ferencrendiektől 10 magyar forintot vesznek kölcsön, mely
összeg fejében zálogul lekötik többek közt "ein achtaü weingartens ge-
legen am Grillpuhel zenactus dem kurczen Muschen juden."

Házi: i. m. 1/3. 232.
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106.

1443. augusztus 21. Kivonat Zágráb város Liber citationum et senten-
tiarum-ából.

,,!tem Mathyas filius Petri de Radochay contra Salamonem Judeum
et uxorem Ipsius in facto ouiusdam falsi flóreni apudipsum Mathyam
reppertí per adjudicationem (modernorum) juratorum sibi per' eosdern
furatos adjudicatum hodie taliter prestrtit et deposuit SUpeTaram sancte
Crucis in ecclesia nostra beati Marci ewangelíste super eo, ut ipse
Mathyas non habet nec habuit plures falsos florenos nisi istum unum
apud ipsum repertum et quod istum florenum falsum ipse Mathyas
recepít pro re sua justa et quod eundem falsum florenum apud ipsum
Mathyam repertum, idem Mathyas nescivit esse falsum. Item eciarn in
facto ipsius falsi flóreni Annas Judeus per adjudicationem predictorum
juratorúrn hodie sianiliter juravit super eo, quod i1a eundem Annam
Juderum fides sua et ille deus qui creavit celum et terram adjuvet, quod
ipse predictum florenum falsum. quem ipse Mathyas Corintianus sibi
ad ponderandum assígneverat, non irnmutavit."

'I'kaléiő: i. m. VI. 394.

107.

1444. július 17. Kivonat Zágráb város Liber citationum et senientiarum-
ából: Sterikovics Balázs fia, István "de vico Latinorum" ... "solus absque
tormento fássus et confessus est", hogy ő és Kunsych fia, Mátyás több
házban éjjeli betörést követtek el, ahonnan "pecunias ac vestes in eis
habitas subtraxerunt et Judeis ac aliis vendiderunt", aztán Kunsych
,,solus confessus est, quod ipse cum prefato Staphano Sterkowyc:h per
scalam Fabiarri jurati circa domum suam receptarn nocturno tempore
ascenderunt ad dornum Judeorum et ábidem subtraxerunt plures vestes
et capucium ipsorum Judeorum et certis hominibus vendiderunt" és
egyéb gonosztetteiket is bevallván, a bíróság ítélete alapján .Jiodie penam
et supplicium patibudi subierunt et de facto sunt susperisi penes justitiam
nostrarn prrvilegiatam",

Tkalcic: i. m. VI. 400-401.

44



108.

1444. EHinsgrab Egyed soproni városbíró elszámolása a város által fel-
fogadott zsoldosok fizetéséről. Ennek egyik tétele:

"Hem ich hab geben dem Sohellein juden V. sol. den. fül' czway
Langernesser, dy hab ich geben dem Pawngartner vnd elem Fuxsíein."

Házi: i. m. II/3. 375.

109.

1447. február 28. Bécs. Frigyes római király, mint V. László magyar ki-
rály gyámja, a Sopron vármegyei Paumgarten ingatlant illető azon adós-
levelet, melyet néhai Weytracher Márton a zsidóknak adott, semmisnek

nyilvánítja és érvényteleníti.

"Wir Fnidreích von gots gnaden Romischer Kurug, zu allen zeiten
merer des Reichs, Herzeg ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden vnd ze
Krain, Graue zu 'I'irol etc. Bekennén fur V'IlS vnsern Ileben Vettern
Kunig Lasslawen, des vormund 'wir sein vnd f'ur vnser lbaider Eroen,
als das Haws Pawngartten, daz weilend Mertten Weytraher gewesen,
aus dessedben Weytraher gwaltsam zu fremoden harmden komen vnd
ver-lorenworden ist, vnd nach dem wir dassebb Haws 'VondeinVeindten
die vnsern vnd des Jbenanten vnsern dieben Vettem Kuníg Lasslawes
Lannden vndLewten merclioh angriff vnd scheden darin vnd daraus
haben zugezogen, zu vnsern hannden vnd Iin vnser gwaltsam
braoht, vnd solh besohedigung darnit vnderstannden haben. Also mainén
vnd wellen wir, ob der obgenant Weytraher gegen Juden icht schuld
gemacht, VJIldIÍndarumb vber das benant Haws Pawmgartten, ader die
dörffer vnd guter so darczu gehom geltbrief gégeben hiete, daz die tod,
kraftlos vnd ganncz ab sein sullen, tötten vnd verniohten, die auch wis-
sentleich mit dem Ibriefin soleher mass, db solch brief Iurkemen, daz
die vnsern getrewn Vilreichen Grafenegker vnsern diener , der das vor-
genant Haws rnrt seinen zugehorungen .ínnhat, seinén enben, oder wer
das benant Haws ve zu zeiten innhaben vnd besiczen wirdet khainen
sebaden vnd den juden sosolh brief innhaben, oder ob sy dieicht Kristen
vbergeben hieten, denseiben Kristen mit sarnot den Juden dhainen fru-
men nicht bríngen sublen vnd mugen, weder Inner noch ausser reohtens,
sunder ganncz ab tod vnd krafblos sein suilen vngeuerlich, mit Vrkund
des briefs. Geben zu Wienn an Eritag nach dem Suntag Inuocavit in
der Vasten nach Kristi geburd in vierczehen bundert VM sieben vnd
vierczigisten jar. Vnsers Reíchs im sibenden Jare."

Eredetije, melyről a függő pecsét elveszett, OL. Dl. 14057.
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110.

1448. március 15. Bejegyzés Zágráb város bírósági jegyzőkönyvében,
mely szerint Fábián zágrábi esküdt polgár és fivére, Antal zágrábi házu-
kat, mely Illés zsidónál zálogban volt, vissza nem váltották, dacára an-
nak, hogy három vásáron való kikiáltás útján a visszaváltásra meg lettek
idézve, de meg nem jelentek. Igy tehát Illés zsidó a ház felét Ferenc fia
Balázs zágrábi vargának 15 forintért eladván, a tanács ennek birtokába

őt beiktatta.

"Item quia ad trinam forensern et publicarn proolamationem per nos
superinde de more alias consveto fieri commissam ad redimendum quam-
darn dornum et Jundum ac hedifioia vircrum condám providorum Fabiani
[urati et Anthonií fratrés sui, sartorum, filiorum condam Adríani, in
civitate predicta inter dornos et fundos ac hedifioia Iiberorum condarn
Stephani baní ab una, et parte ab altera prefati Nicolai jurati nostri
moderní habitam, unam integram curiam ad usum dicte civitatis in se
continerrtem, ab Elya Judea cui eadem domuscum fundo et hedificiis
unius curie per prefatum Fabianum sartorem juratum fuit inpignorata
alíquarndiu, qui Ehas Judeus eandern dornum cum fundo et hedificiís
certíatemporibus eius vendidlt pro tantis pecuniis, quantis sibi ipse Fa-
bianus juratus cum usura jam super pecuniam corporalern excrescente
debitoris obligabatur, nostram in presentiam nec prefatus Fabianus ju-
retus, nec ipse Anthonius frater 8UUS venit, neque aliquis eorum pro-
curartorem seu hominem suum specialern nostri in presentiam super eo
misit, sed se a facie juris et a redemptione prediote domus penitus ab-
sentavrt, et quia ipse Elyas Judens medietatem ipsius domus et fundi ac
hedificiorum unius inte gre curie a parte dicte domus et fundiipsorum
libererum dicti condám Stephani bani sitam, médiam euriamm se reti-
nentem, eo jure, quo sibi fuit impignorata, Blasio sutori filio Francisci
alias et jam conoívi nostra pro X~ flor. auri vendidit, ideo nos eandem
medietatem apsorum domus ei fundi, cellar-iiquesubterranei ac hedifi-
cicrum cum suis pertinentiis predicto Blasio sutori 'ac per eum suis
heredibus premisso emptaonis titulo sibi ineumbente ex consensu vici-
narum predictorum statuimus perpetuo possidendam et quomodocumque
veluerit disponendam conditíone civitatis requirente."

Tkalcic: i. m. VI. 458.

111.
1 1448. október 9. Ferrara. Várdai István ferrarai egyetemi hallgató levele

Várdai Miklóshoz, melyben többek közt azt írja, hogy anyagi helyzete
nem rózsás, mert könyvei mind a zsidóknál vannak zálogban (omnes in
judeis pignoratos habeo), ennélfogva "maxima conpulsus necessitate
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Petrum latorem presentium ad vos cum litteris meis misi, cum credam
me nunc ita pauperum esse, ut amplius auferre nullo pacto potui. Iam
amici omnes defecerunt. Cetereque res mee omnes impignorate apud Ju-
deos sunt, ita quod spes iam amplius nullum ducatum reperiendi mihi
est. Et iam obligor ac teneor Judeis et aliis amicis ducatos septuaginta
et aliquantulum plus. Quasq'Lltidem expensas quo exposuerim, lator pre-
sentium vobis dicet" .

Történeti Szemle 1929. évfolyamában a 128-131. lapokon.

112.

1448. október 26. Komárom. Syraki András elszámolása a Forgács János-
tól küldött pénzekről:

'1S€quit'Urregistrum Andree Syrak super rebus, quas egregius miies
Joharmes Fforgaz sibí destinavit.
Hem Symon Ba!k dictus dmprímis portavit sibi XX flor. auri.
ItemLadislaus Zemere portavit sibi LXXV flor. auri.
Item ddem Ladislaus altera wice portavit sibi XXXXII. illor auri.
hem ddem Ladislaus tertia vice portavít sibi XXIII. flor. auri.
Item Petrus de Manye portavit siJbiLXXIIII. fLor. auri.
ltem Miohael Czei portavit sibi X. flor auri.
Hem depósuisset florenos, exposuit super famulos videlicet Symonem
Bak et qui vinum deportaverunt unum in areo decern et sedecím pro
expensis et pro navigío cum peounía.
Item qui sua dominatio a me non remutavit propter penuriam meam
souteflas .ípsius opportebat me proponere iudeis, quibus pro usura dedi
XHU 1/2 florenos.
Item nos judex et jurati cives civitatis Komaron natum facimus Vestré
domínationi, quod nos adhuc super omnibus ,ist'Ís pro melíorí cantela
mit1Jimus unum aláum terminum ultra aus statutum, ita quia erat dies
judiciaria et rationem ponendi feria (... ) proxíma ante festum Omnium
Sanctorum et damadium terminum posuimus cirea festum S(... ) proxime
affuturum post Natalis Domini et sic ut Vestra Dománatio pro melíori
cautela asportet aut destinet certum hominem vestrurn, ad id oornpu-
tandum. ad quod nos Andreám Sirakj nostrum coricivern solipetivírnus
et ipse liberiter expectavit ípsum diem propter bonam pacem volbiscum
habendi. Scnipta in Kornaron, die sabathi proxirrio ante .Syrnonis et Jude.
Anno etc. XLVIII."

OL. DI. 59387.
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113.

1449. augusztus 5. (Sopron). Sleiffengrad Mihály kovács és soproni pol-
gár egy házát a kovácsműhelyével együtt, mely "zu Ödenburg in der
Newnstat, in der Judengassen" fekszik, "dem beschaden Hiersseti juden
der Merchlin sün, dieczeit gesessen in der Newnstat" 61 font bécsi dé-
nárért és négy sillingért eladja.

Házi: i. m. I/3. 275.

114.

1449. szeptember 9. Buda. Garai László nádor előadja, hogy Batthyány
György fia Albert fia András, az őt, továbbá nővéreit, nevezetesen Ke-
zölczes András feleségét, Erzsébetet és Ankót, azután Batthyány György
fia László fia Jánost és nővérét, Margitot, Gerébeni Hermán fia István
feleségét érintő okleveleket Farkas budai zsidónak 46 forintért elzálo-
gosított azzal, hogy nem fizetés esetén a zsidó az okleveleket elidegenít-
heti és az elmaradt zálogösszeg kétszerese fizetendő. Erzsébet, Margit és
Ankó az okleveleket visszaváltván, a zsidó azokat visszaadta, erre a ne-
vezett nők ezek közül Zsigmond király egyik oklevelének átírását kérik,

amit a nádor átiratban ki is ad.

"Nos Ladislaus de Gara, regni Hungariepalatínus et judex Coma-
norum, rnemorie commendamus, quod cum Andreas f.ilius Alberti ülli
Georgii de Bathyan nonnullas literas et literalia instrumenta factum
pOSS€SS~Ol1Jumac juríum .possessionariorum Ipsaus scilicet Andree, nec-
non nobilium domine Elizabeth consortis Andree de Kezelczes et puelle
Anko vocatarurn, sororum carnáhum eiusdem Andree ac Johannis filii
Ladislaí fnti dictiGeorgii de Bathyan, et nobilis domine Margarete vocate
sororis eiusdem carnalis, consortis videlicet Stephani filii Hermani de
Gereben tanJgentes et concementia cuidam Judeo Fankas nomínato, in
civitate Budensi comrnoranti, pro quadragínta sex florenis auri aibeodem
mutuo habitís eo rnodo, ut si ipse eosdem florenos auri in festo penthe-
costhes proxime elapso .ipsi Farikas Judeo reddere non posset, extunc
elapso 'ipso tenminovádern Judeus ípsas Irteras et Iiteralda instrumenta
quocnnque faoere vellet, drnrno al ienare et vendere haberet facultatem,
et rnsuper ipse Andreasín darpplo eoramdem quadraginta sex florenerum
auní convinceretur wigore literarum paterstium capituh ecclesie Budensis
feria quarta proxima post festum beatí Georgíí martiris proxime elapsum
per ipsum Judeum corarn nobis exhibitarurn dedisset et oblígasset, tan-
demque preíatí Johannes fj1:i,usLadíslaí et domine Elizabeth, Margare ta ,
necnon puella Anko easdem '1iterraset literalia Instrurnenta a:b ipso Judea
Farkas facta eidern solutione diotorum quadraginta sex floreriorum auri
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et duppli eorundem in presentibus octavis festi beatí Jacobi apostoli
coram nobis [ucídice requirentepro se ab eodem reapplicassent et reou-
perassent, ac ipse Judens rehabitis dictis pecuniís, easdem literas et Irte-
radia mstrasmerrta prefatis Johanni ac dominabus et puelle coram nobis
restituissent, nosque ipsas Irteras et literalia ínstrumenta apud manus
ípsius Johannis stare ac eidern dare debere decrevissemus et commisis-
semus. Mox pref'ati Andreas de Kezewlczes et Stephanus de Gereben
in persenis dictanum derrunarum et puelle cum procuraterris literis con-
vennis Cruciferorum de Alba coram nobis astando universarum iililarum
literarom et Irteraldum mstrumentorum, que juri Iemineo, siouti mascu-
lino pertinererrt, et inter alla cuiusdam litere prohibitorie condam do-
mini Sigismundi regis patenter emanate teneres et paria eisdem domi-
nabus et puelle per nos dari petierunt, cuius quidem litere prohibitorie
tenor talís est:

(Következik Zsigmond király 1394. április 29-én Visegrád on kelt, de ide nem
vonatkozó oklevele.)

Unde nos petitionem protunc ipsarum dominarum et puelle justam
et juri consonam fore agnoscentes, tenorem prescripte litere sine dimi-
nutione et augrnento aliquali preserrtibus liter is nostris similiter pa-
tentebus verbaliter .inseri et transcribi Iacíentes, prescriptlis dominabus
Elizabeta et Margarete ac puelle Anko duximus concedendas, communi
justitia observata eandem Iiteram origínalem dicto Johanni filio Ladislai
de Bathyan dantes et assignantes. Datum Bude predicta, quadragesimo
die cetavarum festi beaei Jacobi apostoli prencrmnataraim, anno domini
M-o quadrdngentesimo quadragesimo nono.

Perényi Imre nádor 1511. november 8-án Budán kelt olelevelében átírva. OL.
Batthyány-levéltár, Acta Antiqua, Almarium 3., Ladula 3, Atthad ri. 50. jelzet alatt,
melyben azonban öt oklevél van átírva. Végül ugyanezen dátum alatt, csak más
oklevelek átírásával megvan ugyanitt: Acta Antiqua, Alrnaríurn 3, Ladula 2, Pezye
n. 92. jelzet alatt is.

115.

1450. november 20. Kivonat Zágráb város Libri citationum et sententi-
arum-ából, mely szerint Zágráb város tanácsa előtt néhai Adorján föld-
míves fia, Fábián szabó, volt esküdtpolgár és öccse, Antal egy zágrábi
pincéjüket még Márton bíró udejében, 1440. december 16-00 Láh And-
rásnak 8 forintént zálogba adták, mivel azonban Fábián és Antal "literam
nostrarn seu civitatis prefate prívilegialem pro parte ipsorom super pre-
dicta domo et fundo ac hedificiis eorum imedie curie post ímpígnoratio-
nem confectarn et ernanatam unacum eadem domo, fundo et hedificiis
medie our.iepost impignorationem predicti celarii eorum Elye Judeí filii
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Sírnonis inhabítatorí diote civitatis pro certa sua pecunia corporali et
pro usura supra ipsamexcrescente, usque ad tempus solutionis eorum
impignoraverant, et quia post Iongum tempus dum ipsí Fabíanus et
Arrthonius sartores ipsarn diteram eorum privilegialem cum prediota
domo et fundoa-c hedificiis ipsorum medie curie a prefato Elya Judea
pro dicta sua pecunia corporedi et pro usura supra ípsam excrescente in
pluribus terminis juridícis ipsis per nos ad requisitionem et petitionem
prefati Elye Judei legittime datds ert deputatis minime redírnere volu-
erunt, et cum dernum ipse Elyas Judens predictam dornum medie curie
cum fundo et hedificiis et suis pertinentiis universis ex judiciaria nostra
commissione cuidam autori pro dicta sua pecunra corporali et pro usura
sarpra ipsram excrescente vendidíssent, tamen quia predictum celariurn
subterraneum ipsorum Fabiani et Anthonii sartorum, prius per predictum
Fabianum sartorem prefato condam Andree Lah pro predictis octo
florenisauri modo premisso impignorátum extitit, ideoque nos prefatam
dornum rnedie cui-ie cum fundo ac celarío ac cisterna et hedificiis et
ceteris pertinentlís univer-is predicto Lah ipso adhuc vivente pro pre-
dicta pecunia corporali ipsius Elye Judei ac pro usura ipsa supra earidem
pecuniam corporalern excrescente, per ipsum Andream Lah eotunc ipsi
Elye Judeo prout ipsemet protunc nobis retulit plene persolutis, ab
eadem Elya .Iudeo redimendam comrrnsimus et tarndíu possidendam,
donec per predictos Fabianum et Anthonium sartores aut ipsorum here-
des eadem domus medie curie cum fundo et celario ac cisterna et hedi-
fiaiis redímerentur pro summa pecunia prenotata". Mivel pedig sem Fá-
bián és Antal, sem örököseik a nevezett ingatlanokat Láh Andrástól,
sem feleségétől, Skolasztikától, azaz Sztánától, sem az örökösöktől, da-
cára a három vásáron való nyilvános kikiáltás útján történt idézésnek,
visszaváltani nem akarták, sem meg nem jelentek, viszont pedig Láh
özvegye, Skolasztika a ház után járó mindenféle adót és szclgáltatást a
zálog idején pontosan megfizetett, tehát a tanács őt és örököseit a neve-
zett Ingatlanok birtokába jure perpetuo beiktattá.

Tkaléiő: i. m. VII. 8-10.

116.

1451. március 20. B-uda. Perényi János tárnokmester eLőtt Perényi Péter
fia, János a Farkas budai zsidónak járó 32 forintnyi tartozás és ennek ka-

matjai fejében budai házát köti le.

"Nos Johannes de Peren magister thavernieorum regalium me-
morie commendamus, quod egregio Johanne filio condám comitis Petri
de Peren prediota ab una, parte vero ex alia Farkas Judea inhabitatore
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Budensi coram nobis personaliter constitutis, per eundem Johannem de
Peren confessum extitit in hunc modurn, quomodo ipse predacto Farkas
Judeo triginta duobus florenis auri debitere obligabatur, ad quos tri-
ginta duos florenos auri a novem armis usura completa esset, cum qua
scilicet usura rnodo simili sibi obligaretur , et quia ad presens sibi non
subpeteret facultas, ut dictos tr iginta duos filorenos auri simulcum usura
promptis cum pecuniis eidern Farkas Judeo persolvere posset, assum-
sitque et promisit, ut dictos triginta duos florenos auri simulcum usura
adimpleta in octavis festi beati Miohaelis archangeli proxime nunc ven-
turi plene et Integre eidern redderet et persolveret. tali conditione me-
diante, quod si in dictis octavis eidem Farkas Judea satisfactionem in-
pendere non posset aut quoquomodo satisfacere negligeret, extunc pre-
fatus Farkas Judeus domum suam in foro Sabbat! in civitate Budensi
habitam, in vicinitate domorum abbatis de Beel et magistri Clementie
prothonotarii domina. Ladislai de Palocz judicis cur ie regie sitam et
habitam, cum cunctis eiusdem domus utilitatibus et pertinentiis quibus-
libet ad eandem spectantibus. secundum Irteras obligatorias eiusdem
Johannis de Peren sibi datas occupare debeat, et tandem elapsis ipsis
odavis per nostrum hominem vicegerentem in dominium predicte domus
eiusdom introduci debeat, et post intreductionem tenendi, possidendi,
habendi et quo sue placuit voluntat. faciendi et vendendi facultatem
habeat, ad que se idem Johannes de Peren spontaneaque sua voluntate
oblígavit coram nobis harúrn nostraraarn vigore et testimonio literarum
mediante. Dátum Bude, sabbato proxirno ante dominicarn Reminiscere,
anno domini millesirno quadringentesimo quinquagesirno primo.

Perényi János tárnokrnester 1452. szeptember 20-án Budán kelt öklevelében
átírva, OL. Dl. 70900.

117.

1451. április 14. Győr (Gywryy). Bodó Gergely budai várnagy levele Sop-
ron város közönségéhez, melyben jelzi, hogy szolgáját "simulcum una
judea" Bécsbe, fiához küldte egy sárga fonállal szegett, nyesttel bélelt
subával, egy vég csemelet posztóval s 18 forinttal. "Et ab eodem judeo
abstulerunt" két gyűrűt és egy násfát, száz forint értékben. Kéri, hagy
Kanizsai Imre cenki vámosai által elvett ezen javakat szerezzék viss.w.

Ház i: (. m. I'~. 317.

118.

1452. április 21. Pozsony vára. Sóvári Sós György és Vathay Mihály po-
zscnyi ispánok és várnagyok Sopron város tanácsának írják, hogy Gutay
György özvegye vagy ügyvédje részére idemellékelve menedéklevelet

4* 51



küldenek és (Hunyadi) korrruínyzó zsidajával, Regedei Musch-sal szem-
ben (Vnsers genedigen herren des gubernator juden, Musch von Rakens-
purkch) az özvegynek szívesen segítségére vannak.

Házi: í, m. 1/3. 356.

119.

1452. május 15. Bécsújhely. Köppfel bécsújhelyi zsidó (Köppfel jud, ge-
sessen in der Neunstat) levele Sopron város tanácsá hoz, kérve, hogya
rruír régen esedékes tartozásukat egészben vagy legalább részben fizes-
sék vissza, mert úgy tudja, hogy most van pénzük és ne kényszerítsék
őt arra, hogy pénzét rruís úton kísérelje meg visszaszerezni.

Házi: i. m. 1/3. 359.

120.

1452. augusztus 29. Bécsújhely. Ill. Frigyes német császár Sopron város
tanácsának meghagyja, Satler István soproni polgár, továbbá Marlein
és Muschlein soproni zsidók (Mayrlein vnd Muschlein, vnsern juden da-
selbs zu Ödenburg) közt fennforgó adósság tárgyában hozzanak egyez-
séget létre, s ha ez nem sikerülne, úgy erről tegyenek neki jelentést.

Házi: L m. 1/3. 379.

121.

1452. szeptember 20. Buda. Perényi János tárnokmester előtt Farkas
zsidó, budai lakos Perényi Péter fia, János ellen pert indít a 32 forintból
kilenc év alatt kamatokkal 310 forintra emelkedett adósság miatt és be-
mutatva s átíratva a tárnokmester 1451. rruírcius 20-án Budán kelt okle-
velét, ennek alapján ítéletet kér, mire a tárnakmester elrendeli Farkas-
nak Perényi budai házába való beiktatását, ami szabályszerüen meg is

történt.

"Nos Johannes de Peren magister thavernieorum regalíum, me-
marie commendamais, quod nobis feria quarta proxima post festum
nativitatis virginis gloricse proxime preterita hic Bude constitutis una-
cum nonnulis juratis civibus civitatum liberarum pro faciendo mode-
ratévo judioio causantibus in sede nostra judiciaria consedentibus Farkas
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Judeus, 'inhabitator civitatis Budensis, de medio alicrum in nostrarn
exurgendo presenciam contra et adversus dominum Johannem fúlium
condám comitis Petri de dicta Peren proposuit eomodo, quemodo alias
prefatus Johannes filius condám comitis Petri dornum suam in foro Sab-
barti 'in civrtate Budensi haoitam, én wícinitatíbus domorum abbatis de
Beel et magistri Olementis prothonotarii domini comitis Ladislai de
Palocz judicis ourie regis sitarn ert locatann pro triginta duobus florenis
auri simulcum usura a novem annis ad huiusmodi triginta duos florenos
completa computando dictam usuram simulcum predictis triginta duo-
bus florenis auri facerent .tricentos et decern florenos auri Slihiobligasset
mediantibus literis nostris conditione tali interfecto, q:uod si prefactus
domin us Johannes filius condam cornitis Petri in octavis festi beati
Michaelis archangeli proxime preterrtíssatístacere non posset, extunc
ipse Judeus Farkas sepediotam dorruurnsuam pro predictás tricentis et
doom florenis aur.i pro se occupandi, tenendi et possidendi et quo suj
placeret vcluntati faciendi faeultatem habet, que sic facta fore certis
Iiteris nostris obligatoriís sub sigildoriostro emanatis comprobarc posset,
quas scilicet literas nostras coram nobis produxit, quarum quidem lite-
rarum nostrarum tenor talis est (következik Perényi J ános tárnokrnester
1451. március 20-án Budán kelt oklevele): Quibus exhibitis prefatus
Farkas Judeus ex parte prenominaoi domini Jenannás filii condam co-
mitis Petr.i de Peren per nos in premíssís sibi judícium atque junis
equitatem impertiri et elargiri postulavit. Et quia prefatum dominum
Johannem filium sepedioti comitis Petri non venisse neque misisse et
nec de predictis tri centis et decim florenis auri simulcum predíctis tri-
ginta duobus florenis auri computandis, qui a novem annis completi
essent satisfeeisse secundum sua obligamina agnovimus, prefatus autern
Farkas Judeus nuxta contenta diterarum nostrarum obligatoríaliurn nobis
ac nostr-iscoassessoribus in judicio nobiscum consedentibus in dominium
prediete domus ipsius domini Johannis filii condam comitis Petri de
Peren in dicto foro Sabbati habita statui et introduci videbatur , pro eo
nos sepedictum Judeum Farkas in dominic predicte domus, statui et
introduci decrevimus. Ad quam quidem statuticnem faciendarn egregium
Ladislaum de Senipse vice nostras gerentem, presentious Anthonio Ze-
kel, Jacobo Apothekario juratis elvibus civitatis Budensis nostro pro
testimonio duximus destinandos, qui tandem exinde ad nos reversi nobis
concorditer retullerunt, quomodo ipsi feria secunda proxima post festum
exaltationis sancte crucis proxime preterita ad facies prescripte domus
sepeneminati domini Johannis de Peren in predicto foro Sabbatí in vicí-
nitatrbus domorum abbatis de Beel ac magistei Clementás condám
prothonotario prefati domini Ladislai de Palocz site et locate accessis-
sent, tandemque domum cum cunctis utilitatibus et pertinentiis quibus-
libet eidenn Farkas Judeo pro predicfis tricentis et decim florenis auri
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statuissent et comrnisissent tenendam, possidendam pariter et habendam,
aut quo sue placuerit voluntati faciendam. Et quia per prefatum nostrum
hominem unacum dictis juratis civibus dicte civitatis Budensis ipsum
Farkas Judeum in domínium sepedicte domus introduxisse, et statuisse
reperiebamus, ideo et nos sepedictam dornum unacum coassessoribus
nostris eidern Farkas Judea pro prescriptis tricentis et decern florenis
auri tenere et possidere, aut quo sui placuerit voluntati facere reliri-
quimus et commisimus, ymo eandem cum cunctis eiusdem utilitatábus et
pertinentiis quibushbet committimus auctorrtate nostra judiciaria
med.iante. SaJ.vo jurealieno. In cuius rei testimonium presentes Iiteras
nostras opr-ívidegíalessigtilo nostro consignatas duximus concedendas.
Dátum Bude tertio die diei statutdonis et introduct1onis, anno domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.

Eredetije hártyán, melyről a függő pecsét elveszett, az OL. LJ!. 70900.

122.

1452. október 23. (Sopron). Felbel Márton soproni polgár végrendeletét
első helyen megpecsételi .Htmn» Joachim, die eze it stat vnd judnriehter

ze Odennburg."

Házi: i. m. lIll. 73.

123.

1453. január 12. Kivonat Zágráb város Liber citationum et sententi-
arum-ából. Zágráb város tanácsa előtt néhai Meynosecz Bereck leánya
Katalin "absque tormento" bevallotta lopásait, fül levágásra és a város-
ból való kicsapásra ítélték. .Jtem quia Elena filia Andree Zedmerych de
Ultra monte de sancta Trinitate, predictam Katheninam puellam pre-
fatas res ipsius Gregorii Iprych subtrahere consuluit et informavit et
peounias a Judeis super ipsas a Judeis reppertas et receptas ad usus
earum simul expenderunt in societate mutua; et quia iuxta decretum
consentientes et facientes pari pena puniuntur et puniri debent, ideo
etiam judieialiter decrevimus tali rnodo", hogy Ilona füleit is levágva.
neki a városban való rnutat.kozást büntetés terhe mellett megtiltják.

Tkalcic: i. 111. VII. 48-49.
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124.

1453. ian. 13. A leleszi konvent előtt Fancsikai Mózes eltiltja Perényi
Miklós és Perényi János nevében a királyt, a kormányzót, a nádort, a
tárnokmestert és az ország összes bíráit a Perényiek budai házának más
részére odaítélésétől, a budai zsidókat a ház elfoglalásától és eladásától,
mindenkit, elsősorban a tárnokmestert az említett ház bármi módon

megszerzésétől.

"Nos Blasius prepositus et Conventus Eeeleste S. Crucis de Lelez.
Memorie commendamus, quod Moyses de Ffanchyka, vice nominibus et in
personis egregiorum Nicolai filii quondam comitis Petri de Peren ac
Johannis fiJlii quondam Johannis filii eiusdem quondam comitis Petri
de eadem, dominorum scilicet suorum, nostrarn accedens in presentiam,
Regiam Maiestatem ac Magrnfícos dornincs Gubernatorern, Palatinum,
magistrum 'I'havarnicorurn Regalium, alios etiam quoslibet judices et
iusticiarios Regni ab adiudicatione et estírnatione eiusderu domus eorum-
dem exponentium in civitate Budensi existentis et habite, ipsos omnis
iuris titulo concernentis, cunctos vero et singulos alios, notanter quos-
dam Judeos in eadem civitate Budensi resídentes per adiudicationem
prefatorum dominorum Baronum et Judicum Regni eandem domum
pro se ipsis approprdatdone ei in eandem condescensione, eosdem etiam
Judeos et alios quoslibet a venditione perempnali sew pro pignore et
aliter quomodolibet .aJl.ienationeeiusdern, universos autern et síngulos
fratres eorundem exponentium, notanter dominum Johannem de dicta
Peren, magistrum Thavernieorum Regalium, fratrem eorundem ab
ernptione redemptioneque perpetuali et aliter quomodolibet réceptione
prescripte domus eorundem exponentium occupationeque detentione,
utensione et in eadem condescensíone et collocari factione, ipsis statui
factione, appropriatione, perpetuatione et iuri eorum usurpatione seque
quovis quesite titulo et nomine in dominium premisse domus Budertsis
intromissione factis vel fiendis, preneminati egregii Nicolaus et Jo-
harmes de Peren prchiberent ac annótatus Moyses de Ffanchyka in per-
sonis eor-undem prohibuitinhibendo et inhibuit contradicendo coram
nobis testimonic presentiurn mediante. Datum octavo die festi Epi-
phaniarum Domini. Anno eiusdom Millesimo quadringentesimo quin-
quagesimo tertio.

OL. Dl. 70901. Hátán pecsét nyoma.
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125.

1453. április 14. Bécs. V. László király Pozsony város tanácsának Staren
Jakab bécsi polgár súlyos panaszára meghagyja, hogya Starch ellen ha-
misan patvarkodó és a letartóztatásból jogtalanul elbocsátott Muschl po-
zsonyi zsidót újra tartóztassák le és Starehot az általuk részére megítélt

60 forint tárgyában elégítsék ki.

"Ladislaus Dei gratia Hungaria, Bohemie, DaJmacie, Croacie etc. rex,
Austríeque et Stirúe dux necnon marchic Moravie etc. Fidelibus nostris
circumspectis et prudentibus judici et juratis civibus civitatis nostre Po-
soniensis, salutem et gratiam. Adiens nostre serenitatis in conspectum
fidelis noster circumspectus vir Jacobus Starch, civis diuíus civitatis
nostre Wiermensis, nobis exposuit gravi sub querela, quod licet ipse
pridem, in quadám causa per quendam Jud eum Mwschl dictum. in
dicta nostra civatate Posoniensi residentem, adversus ipsum Jacobum
calumpniose coram vobis suscitate seu mota, ac per vos iam sententiaL-
ter adiudicata, sexaginta florenos auri iuridice obtinuerit, vos quoque
previa ratione antefatum Judeum in persóna detinueritis, tamen expost
lapsis aliquot diebus, nulla memorato exponenti ex parte pretacti Judei
super prescriptis sexaginta florenis auri satisfactionern impensa, propria
auotoritate vestra, vel aliter, ipsum Judeum de talismedi vestra capti-
vitate emisissetis, in preiudicium iuris dicti exponentis et dampnurn
manifestum. Et cum parum esset sententias ferri, nisi eademexecutioni
debito dernandarentur , ideo fidelitati vestre firmiter precipiendo manda-
mus, quatenus premissis sic stantíbus, dum commoditas se ad id obtule-
rit, nnemorabum Judeum Mwschl sine lesione tamen et offensa corporali.
in persona detinere et captivare ac ex parte eiusdem prelibato Jacoba
Starch, super prerrnssis sexaginta florenis auri iuxta preamssam véstram
adiudioationem plenaraam et indilatam impendere debeatis satisfastionem
auctoritatc nostra regia presentibus vobis in hac parte attribruta et
íustitia mediante. Secus 'in premissis non facturi. Presentibus perlectis,
exhibenti restitutás. Dátum Wienne predicta, in festo beaterum Tiburtii
et Valeriani martirum, anno Domini millesimo quadringentesimo quin-
quagesimo tertio, regni autem nostri tredecimo.

Comrrnssio d(omini) regis.

Másolat a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában, Történelem (Ok-
levéltan) quarto, n. 69.

126.

1453. szeptember 14. Bécsújhely. Geislhaimer György bécsújhelyi város-
és zsidóbíró (stat vnd judenr-ichter in der Newnstat) levele a soproni ta-
nácshoz, melyben előadja, hogy miután Leinwater Jakab soproni polgár
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házát "dem Jacob Paur juden ms judenbuch versaczt hab" és így Pour
zsidó kijelentette, hogy "Lcinwater sey sein gelter" és az adósság ezen
ház végett jogosan került a zsidókönyvbe ('reohtlichins judernbuch
komen) , tehát Leinwater és mások is tényleg adósai a zsidónak. Kéri a
tanácsot, hasson oda, hogy az adósok tartozásukat a zsidónak megfizes-
sék, nehogy nagyobb baj érje őket.

Házi: i. m. 1/4. 31.

127.

1453. Kivonat Ziegler János soproni városi jegyzőnek a Sopronba ho-
zott vidéki borok után szedett illetékekről szóló számadásából.

"Hem Frennkel von Harritschan circa Leser jud VI. vrn., dedit XX
den."

Házi: i. m. II/3. 414.

128.

1454. január 9. Sopron. Puhel Ulrik soproni polgár és neje, Erzsébet a
Ranisch-dűlőben egy negyed szőlőt, mely "zwischen Gilgen des Eylins-
grab vnd des Köphel juden zu der Newnstat weingertten" fekszik., 53
font bécsi dénárért Schön Jánosnak eladják.

Házi: i. m. 1'4. 49.

129.

1454. március 15. Kivonat Zágráb város Liber citationum et sententi-
arum-ából.

Zágráb város tanácsa előtt Blesus Bálint zágrábi lakos hitelt érdem-
lően igazolja, hogy a város területén levő három szőlő részt (tres portio-
nes vineales), melyek néhai Scrinyarych Benedek szabó, volt bíróé vol-
tak "et ad manus Elye Judei propter non solutionem pecuniarurn eius-
dem Elye Judei, quas ab eodem Elya Judeo ipse Benedictus sar tor ad
usuram pro solutione earum pecuniarum et ipsius usure receperat, tota-
liter devenerant, ab eodem Elya Judeo pro XXIIII flor. per eundem
Valentinum dpsi Elye Judea ad scitum eornmdem fidedi:gnorum vircrum
concivium nostrorum plene persolutorum, emisset perpetuo possiden-
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das", melyet a nevezett férfiak eskü alatt bizonyították, mire a tanács
Blesust a szóban forgó három szőlő rész birtokába vétel címéri beiktat ja
és megerősíti.

Tkalcic: i. m. VII. 66-67.

130.

1455. május 19-21. Kivonat Eilinsgrab Egyed soproni polgármester
számadáskönyvéből:

"Hem am mantag vor Phingsten dedi dem Sigmund maurer XX. den.
vnd aym juden XII. den., das sy gearbayt habent in der scherstuben ...
Hem eadem die hab ich geben dem Sigmund mawrer XX den., das er
gemawrt hat in der scherigstuben und II juden yedem XII., facit XLIIII
den .... Item dedi II juden XXX den. das sy ayn estreich gernacht habent
von laym in der scherstuben auf aynem poden, feria 4 ante Pentecostes."

Házi: i. m, II/4. 2~-24.

131.

1456. március 19.Kivonat Altpeck Miklós soproni polgár végrendeletéből.

A szent Mihály templomban, a Mindenszentek oltárán "zu ainer
ewigerr mesz" elmondására többek közt hagyományoz: .Jtem ain haws
in der Judengassen, dauon man dient alle jar III libr. den., als der stat
Odenburg recht ist."

Házi: i. m. 11'1. 78.

132.

1456. április 9. Kivonat Eibinger Zsigmond soproni polgár végrendeleté-
ből. Tartozásai között található a következő tétel:

"Hem dem Muschel juden XIII gulden, darumb er von seiner haus-
Iraw ain guten silberpechern, ain frawngürtel vnd ain grallein paternus-
ter zu phand hat, des ist bey ainem jar , daran hat er emphangen VII
gulden."

Házi; i. m, II 1. 79.
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133.

1456. április 25. Buda. V. László király Schomberg György pozsonyi pré-
post és királyi kancelláriai jegyző kérelmére Csukárd és Szilincs pré-
posti helységek közönségének a pozsonyi, nagyszombati és bazini zsi-
dók által kölcsön adott összegek után a kamatot elengedi, úgyhogy
a tőkét 1457. március 6-ig le kell jizetniök. Meghagyja tehát az ispánok-
nak és zsidó bíráknak, hogy a nevezett községek lakosait ezen kama-

tokért zaklatni vagy károsítani ne merjék.

"Commissio propria domini regis. Nos Ladislaus, dei gratia Hun-
garie, Bohemie , Dadrnacie, Croacie etc. rex, Austr-ieque et Stirie dux,
necnon marchic Moravie etc. Memorie commendamus, quod nos tum ad
humilime suplicationis instantiam fidelis nostri dilecti venerabilis
Georgii de Schomberg, .preposáti Posoniensis, notarn cancellarie nostre
Hungar icalds, per eum in sua ac capituli Posorniensis, pro parte et in per-
senis f.idelium nostrorum judicum. iuratorum, hospitum populorumque
etinhabitatorurn ac communitatis vi.llarum eorundem prepositi et capi-
tuli Czwkarya et Zylyncz vocatanurn, in comitatu Posoníensi existen-
tium, nostre per eum propterea porrecte maiestati; tum etiam compa-
tientes pietabe regali pauper tati eoruridem villanorum, in quam ipsi
proxíme preteritis disturbiorum ternporibus devenisse diountur , omnes
usuras, que super c1enodüs ac rebus et bonis qualibuscunque prefatorum
villariorum in diotis duabus vilhs commorantium veletiam pignora, qua
forsítan per fidejussor-es aut quosounque alias amieos et fauteres ipso-
rum, quibuscunque iudeis, in civitatibus nostris Posoniensi, Tyrnaviensi
et opido Bozyn residentibus data et assignata fuissent, qualitercunque
hactersus accrever int, eisdem haspitibus et populis duxi:mus gratiose
relaxandas, yrnmo relaxamus, presentium per vigorem ; ita tamen, quod
ipsi super capitali pesunia eorundem Judeorum ab ipsis recepta usque
Dominácarn Invocavit in anno Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesímo septimo proxime venturo affutu ram , eisdem Judeis
satisfaciant cum effectu, Quocirca vobis fidelibus nostris comitibus seu
judicibus Judeorum pretactorum pr esentibus et futur-is, presentium
notitiarn habituris firrniter precipierido mandamus, quatertus prefatos
hospites ac populos, item f'ideiussores et eos, qui forsan aliqua pignora
pro eisdem hospitíbus apud ipsos Judeos haberent, vel posuíssent, seu
alterum eorum r.atione prescr ipte usure, que ut prefertur, super clenodiis
ac rebus et pignor ibus apud ipsos Judeos habitis hactonus excrevit,
contra formam huiusmodi nostre gratie ad instantiam quorumcunque Ju-
deorum intra vel extra iudicium in person is iudicare, aut rebus et bcnis
ipsorum impedire, molestare vel dampnificare nullatenus presumatis,
nec sitis ausi modo aliquali. Secus non Iacturi. Presentibus perlectis,
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exhibenti restítutís. Datum Bude, secundo die festi beati Georgíi mar-
Uris, anno domini millesimo quadríngentesímo quínquagesímo sexto,
regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. sextodecimo, Bohemie
vero tertio.

Eredetije papíron, alul rányomott vörös viaszpecséttel. mely mellett a fenti
commíssío szavai olvashatók, a pozsonyi káptalan magánlevéltérában, Capsa E., fase.
4. n. 122. jelzet alatt.

134.

1456. június 6. Bécsújhely. Kressenpacher Erasmus bécsújhelyi város- és
zsidó bíró (statt vnd judnníchter zu der Newnstat) levele Sopron város
tanácsához. Nem szívesen vette, hogy Mock Simont Isserl zsidó kérel-
mére letartóztatták (der verpoten sey duroh den Isserl juden), Azonban
a zsidók "haben newlich ain brif auspraoht von vnserrn herren kayser,
das si alle tag verpieterr mugen ainen fu[' dein andern".

Házi: i. m. 1/4. 96.

135.

1456. július 6. Bécsújhely. Ill. Frigyes német császár levele Sopron város
tanácsához, melyben kéri, hogy Nacham zsidó fiát Müschelt (Vns hat
anpracht Köppfel vnser jüd hie zu der Newnstat, wie ir ainen Knaben,
genannt Müschel, Nachams des jüden, seins aydem daselbs sun in
vennkhnüss genomerr habt) , akit az Agfalván elkövetett lopás gyanúja
miatt letartóztattak, Reichenburger Reinprecht császári asztalnokmester-
nek, aki éppen Sopronban tartózkodik, adják ki.

Házi: i. m. 1/4. 104. - 1456. július 10-én Bécsújhelyen kelt oklevelében lIT.
Frigyes császár fenti parancsát megismétli azzal, hogy Sopron város tanácsának a
császár zsidai fölött nincs joga ítélkezni, tehát, ha valakinek valami keresni valója
van a zsidó fiú ellen, annak ő igazságot szolgá!tat. U. ott 1.4. 105. Közölve: M. Zs.
O. 1. 197-198.

136.

1456. július 16. Bécsújhely. lll. Frigyes német császár újból szigorúan
ráír Sopron város tanácsára, hogy Müschel zsidó fiút - ha nem akarják
haragjának súlyát érezni - haladéktalanul adják ki, mert nem tűri
"das yemand vber vnser juden richten sül}... nachdem die vnser
kamerknechtt sein vnd vns zugehören".

Házi: i. m. 1.'4. 106-107. - 1456. július 30-án a császár ezen parancsot meg-
ismétli. U. ott. 113-114.
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137.

1456. augusztus 20. Sopron. Muschel, Nacham soproni zsidó fia (Ich
Muschel, Nachems des juden ze Odennburg sun) Sopron város közön-
ségét biztosítja ,;bey meiner judisenkait 'an ains starkhen auf'gerakten
akis stat verlubt vnd verpúnden in aller kraft des gegenbürtigen briefs",
hogy soproni fogságáért sem Ő, sem az apja, sem nagyapja, sem rokonai,
sem mások semmiféle megtorlással, sem most, sem a jövőben élni nem
fognak. "Auch so ist diser brief beczaichent mit meines vater vnd meiner
hantgesohr-ift.in ebraischen puelistaben als hienach geschriben stet":
7~'''i..-,I ~," •.••••,"\••, ••• - L~ •..•.•••., ••" ••.•- ..,••••••.•••,. •••••••.• .".... .~.,.. _.. i.,....... ...,..•
1 •••• ) ~ 1í.J_~ •••• I 7." .•.:.. ,'i.. .11••••..;1 I .)l1Iír' I t,J'. Ii.'. I 1...... 1 I ,. '\i;.f ;1. 1""

.""",-". _-,'1_" •...• '-:-. ,,11II"1- lll\,..' " ••• "'\.., ••• " IIIIL.\.., ,,_~~ ••• "-ll". \..'IIIII11\..' _"'I,~
-'-~;- 1•..•. ~j l.wll t in I~j)"" 1),,, 1_ 1_ "..a ."..11)" lJ'"

tc"~~~,CiJ;t: ·i":, :iWr.:
Az utóirat olvasása: "Ich Muschel Jud beken mit rneíner judischer hantge-

schríft al das stetts) zu halten vnd ohne zu oreeben als das oben im dísen prif
geschrrben stet". A héber aláírás: "Mózes fia Menachernriek, aki jó napokat éljen".
Az oklevélben jelzett aláírása az apának hiányzik.

Házi: i. m. 1'4. 121-122.

138.

1456. november 7. Bécsú,jhely. Kressenpacher Erasmus "die czeit stat vnd
judent-ichter zu der Newnstat" Sopron város tanácsának jelenti, hogy
Kophl zsidó - akit megidézett és kihallgatott - nem akar tudni orrol,
hogy Ő a soproni tanácsnak 100 forinttal tartozik (Er wiss nichtz das er
ewer weishalt schuldíg sey).

Házi: i. m. 1/4. 138.

139.

1457. március 18. Kivonat Phender Márk soproni polgár végrendeletéből:

"Vermerkt die geltschuld, von erst dem Muschel Juden XXXII. Iíor.
den., die stennd sider dem nachtsuergangen Sand Veits tag. Daíür hat
er ze phannd IlII guldeln vinger-l, II sulberpeoher vnd III sibber gürtel.
Item dem Isserel juden zu der Newnstat LXVII gulden auf den nachtst-
künftigen sand Jorgen tag, daru mb er in das judenpuch zu der Newnstat
verschriben ist."

Házi: i. m. II/I. 84-85.
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140.

1457. május 13. Kivonat Zágráb város Liber citationum et sententiarum-
ából:

.Jtem Petrus Iwsych p€I' adjudicationem iuratorum octavo die
contra Martinum sartorem jurabit super eo, ut ipse non promisit usuram
solvere Elye Judeo pro prefato Martino sartore."

'I'kaléíé: i. m. VII. 127.

141.

1457. november 25. Kivonat Zágráb város Liber citationum et senten-
tiarum-ából: Balázs kovács, zágrábi polgár a szent Márk templom szent
Kereszt oltáránál eskü alatt előadta, hogy "ipse literam civitatis pr ivi-
legialem super fundo suo civili in suburbio civitatis predicte, penés flu-
vium metalem in vicinitate predicti fundi prefati Clementis Iabr i, jurati
habito, unam videlicet quar-tarn et octavam eurie in se ad usum civitatis
predicte retinente, pro parte sui confectam, a Marco Judeo pro una
floreno auri et pro LXX denariis wiennensibus pro usura redemptam,
metu detentionis et incarcerationis, qua ispe Seboldus sibi minabatur,
eidern Seboldó absque omni peouniaria solutione dare debuit cum eodem
Iundo", mire a tanács a szóban forgó telekrészt vétel címén Balázsnak
visszaítéli es jure perpetuo be is iktatja.

Tkalcic: i. m. VII. 135.

142.

1458. május 14. Kivonat Waldnerné Agnes asszony végrendeletéből:

"Von erst hat sy gesagt, wie sy schuldig ist dem Muschel juden
hie zu Odennburg XXIIII tal. den. sider des Vaschangs nachstvergangen
auff teglichen schaden alle wochen aufs pfundt II den."

Házi: i. m. II.1. 90.

143.

1458. június 6. Bécsújhely. Walstorffer András bécsújhelyi város- és
zsidóbíró Sopron város tanácsát felkéri, hasson oda, hogy Beck Keresz-
tély soproni polgár, aki néhai Schalam zsidónak adós maradt (weilent dem
Schalam juden schuldig beleib), az adósságot Muschel bécsújhelyi zsidó-
nak adja meg, nehogy a halogatás ból nagyobb kár származzon.

Házi: i. m. 1/4. 286-287.
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144.

1458. június 8. Bécsújhely. Walstorffer András bécsújhelyi bíró Sopron
város tanácsának jelenti, hogy Reis Lőrinc soproni szabó szőleje tárgyá-
ban Mair zsidót (Maár juden) megidézte és kihallgatta, aki "hat auf sein
judischkeitbekannt, als der benant sneyder dem Kurczen Müsohel juden
zu Odennburg schuldig seybeliben auf ain weingaoten im Irrenfrid ge-
legen, nu sey árn derselb sneyder vorauch schuldig gewesen. Nu hab er,
der .Mair jud, den sneyder van dern Muschl judern vmb die geltschuld,
so er im auf den weingarten schuldig sey behben. geíedigt vnd hab im
den weiugarten verschr iben".

Házi: i. m. 14. 288.

145.

1458. december 27. Bécsújhely. Fuchs György német császári iuioari
marsall Ainwig Lénárdot kéri ,,11' wellet den juden zu Odenburgk neun
mut haber vergunnen zu kawffen vnd her in dy Neunstat mir zu
schicken, wan sy den nu ein gute czeyt schuldig pliben sein."

Házi: i. m. Ij4. 337.

146.

1458. 1. Mátyás király bevonulása Budára (kivonat):

"Postquam in sequenti die Bude appropinquarunt, omnes pontifices
optimatcsque ac nobiles, qui convenerant, item pretor urbanus cum sin-
gulis ordinibus magistratuum . .. obváam prodeunt... Quin etiarrnet
Judeorum turba in occursum exivit, preferens veteris testameriti tabulas
et iriter primos salutato rege, maiorurn privilegia sibi confirmari obtesta-
tur et supplicat."

Fógel, Iványi, Juhász: i. m. lll. 216. 15'2-154. mondatok,

14'7.

1458-1490 között. 1. Mátyás király az ország minden néven nevezendő
hatóságának, főleg pedig a harmincadosoknak és vámszedőknek, ,.,quia
is, T. de T. inhabitator civitatis nostrae Pesthiensís, unacum oertis aliis
Judaeis Iamiliaribus suis et ad eum pertinentibus pro victuum suorurn
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necessaria acquisitione diversas partes regni nostri perlustrare habent",
meghagyja, hogy "dum et quando ipse T. Judaeus, aut famaliares sui et
ad eum pertinentes Judaei" javaikkal bárhol járnak, tőlük harmincadot
vagy vámot szedni nem kell.

Kovachich: FormuLae solermes styli, 387.

148.

1458-1490 között. (1. Mátyás király) zsidókamat fizetés alóli felmentő
oklevelének formulája.

"Nos etc. Memoriae commendamus etc. Quod nos compatientes pau-
pertati fidelium nostrorum bospitum ert populorum, villarum T. et T.,
quam iidem his temporious disturbíorum praeteritis iocurrerunt, omnes
usuras, quas super olenoddís,rebusque et horris praefatarum hospitum et
populorum in dictís villis T. et T. comrnorantíum, pro pignore ut dioitur,
habrtis, hucusque exercuerunt, eisdem hcspítíbus et popuhis duximus
gratdose relaxandum, ima relaxamus praesentiurn per vágorem; ita tamen
quod ipsi super capitali peounia eorundem Judaeorum aJbipsis recepta,
eísdern satístacíant, CUIJl1 effect:u. Quocirca vobis fidelibus nostris comi-
tibus seu judicibus Judaeorum praetactorum praesentíbus et futuris
praesentium notitiam habituris, firmiter precipientes mandamus, quate-
nus praetactos hospites, seu populos, ac eorum alterum ratione prae-
missae usurae, ut praefertur, super clenodiis ac rebus et bonis eorundem
per eos dictis Judaeis impignoratis hactenus excrevit, contra formam
huiusmodi nostrae gratiae ad instantiam quorumcunque Judaeorum
intra vel extra judicium in personis ac rebus et bonis ipsorum impedire,
judicare. vel dampnificare nullatenus presumatis, nec sitis ausi modo
aliquali. Secus. Praesentibus. Quocirca vobis universis Judaeis in dictis
comitatibus T. et T. commorantibus, apud quos scilicet clenodia ac
res et bona dictorum hospitum et populorum pro pignore existunt,
praesentibus firmiter committimus, et mandamus, quatenus visis
praesentibus, eosdem hospites et populos praedictarum villarum
T. et T. ad solvendum ratione clenodiorum praedictorum ac rerum
et bonorum suorum suorum apud vos pro pignore habitarum, usuram
per nos eis modo praemisso relaxatam artare et compellere nequa-
quam praesumatis, ser recepta ab eis capitali vestra pecunia, prae-
dicta clenodia ac res et bona eorundem eisdem in specie et sine
defectu restatuere debeatis, alicquin vobis secus faclentibus oommisímus
ert praesentibus firmius committimus, fidelibus nostris comirtibus sive
judicibus vestris in medio vestrí constitutis, ut ipsi vas et quemlibet
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véstrum ad observanda huiusmodi mandata nostra per omnia vestra
gravamina arcius compellant et constringant. Secus ergo. Praesentibus
perdectis. Daturo.

Kovachich: Formulae solennes styli, 439.

149.

1459. január 30. Kivonat Zágráb város Libri fassionum seu [unduales-ei-
ből: Zágráb város közönsége egy kőházat telkestől minden tartozékával
"post recéssum Judeorum ad .ipsam communitatem" Ferenc mester zág-
rábi kanonoknak adományoz.

Tkalcic: i. m. X. 188.

150.

1459. október 3-11. Kimutatás arról a bevételről, amelyet a soproni Szél-
malomnál szüretkor a tulajdonosok a városba szállított cefre akója után

fizettek (kivonat).

"Item Muschel jud 1 ürn. IlII den. dedit ... Item dy Gerlin jüdin
XII. ürn. XXXXVIII den. dedit... Item Muschel [üd IlII/2 (úrn)
XlIII den. dedit."

Házi: i. m. II/4. 104-109.

151.

1459. Osszeírás Sopron város lakósainak adóalapul szolgáló vagyonáról
(kivonat).

.Jtem Wenczel XV tal. den. Im judenhewssel Schreker."

Házi: i. m. II/4. 120.

152.

1461. Sopron város lakóinak adólajstroma (kivonat).

ll' •• Item im judenhoff : Michael gratis".

Házi: i. m, II/4. 156.
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153.

1463. Osszeírás Sopron város lakóinak adóalapul szolgáló vagyonáról
(kivonat).

ll .•• Item Linczer im judenhoff."

Házi: i. m. II/4. 186.

154.

1463. Sopron város lakosainak adólajstrorna (kivonat).

"... Item Línczer im Judenhoff gratis." "... Item Michel, ettwan
Judenhoffer XX den."

Házi: i. m. II/4. 201.

155.

1464. április 18. Bécsújhely . Sehober István bécsújhelyi város- és zsidó-
bíró levele Sopron város tanácsához, melyben közli, hogy "Hierss iud,
der Marchlin iudin SlU1l1. in der Newnstat" egy házat "glegen in der Ju-
dengasserr zu Odenburg" vásárolt, és ebbe "ain juden mit sambt seinem
weirb" helyezett be. "Nun hat sích dersebb rud mit seinem weib tauffen
lassen" , mire az új keresztény zsidó kérelmére Hirsch megengedte, hogy
ezek életük fogytáig a házban lakhassanak.

Házi: i. m. 1/5. 114-115.

156.

1464. I. Mátyás királya pozsonyiak privilégiumából, melyet Ill. Endre
király adott, a zsidókra vonatkozó pontot megerősíti.

"Mathias rex privilegium Posoniensibus per Andrearn Ill. quoad
eorundem libertates 1291. concessum sub bulla aurea VI. Kalendas Julii
1464. confirmando, constitutionem de Judeis contentamvet sic sonantem:
Item Judei in ipsa civitate constituti habeant eandem Iibentatem, quam
et .ipsi cives, salva jure archiepiscopi Strigoniensis et prepositi Posonien-
sis remanente."

Másolata Magyar Tud. Akadémia kézi ratt árában. Történelem (Oklevéltan)
quarto, n. 71.

66



157.

1464-1465. Kivonat Joachim János soproni polgármester bevételi és ki-
adási számadásaiból:

"... Illem VIlI 1/2 sol. den. dem Acham juden, das er ain potten ge-
schicht hatt gen Marpürck, das er den iudenbrieff in dy Newnstatt prachtt
hatt ... Illem 1 tal. den. dem Mussel juden fuer den Chanczler, das ym
dy herren gesehafft ham pet zw hy(.l)ff, das er den hacher praoht hat."

Házi: i. m. II/4. 241-242.

158.

1465. március 16. Buda. Pálóczi László országbíró előtt Desniczei Kapitán
Pál a maga és felesége Zsófia nevében is megengedi, hogy azon ingósá-
gokat, melyeket Jakab budai zsidónak zálogba adott és eddig visszavál-
taní nem tudott, Butykai András 56 forint ért a zsidótól kiválthassa, és ha
június 24-ikéíg Pál Butykainak az 56 forintot kifizetni nem tudná, ez az

ingóságokat magának meg tarthat ja.

"Nos comes Ladislaus de Palocz, judex curíe serenissimi principis
domini Mathie dei gratia regis Hungaríe, Dalmacie, Croacie etc. Memo-
rie commendamus, quod Paulus dictus Capitan de Desnyze, oriere et
gravamine riobjlás domine Sophya vocate, alias relicte condam magistei
Johennis de Hanyk, nunc vero consortís sue in se assumptocoram nobis
personaliter constitutus, est confessus in hunc modum, quamodo ipse
pro quibusdam suis ardnis necessítatábus ipsum urgentdbus, quasdam
certas res et hona sua cuidám Jacobo judea hic Bude resídentí irnpígoo-
rasset, quas ipse ab eadem Jacobo judea cum propriis suis pecuniis ad
presens redimere non posset, nec valeret. Ideo ipse Paulus prescríptas
res suas erga ípsum Jacoburu Judeum nabitas egregio Andree de Bwthka
pro quínquagínta sex florenis auri, pro quibus eidern Judeo forend im-
pignorate, ab eodem Jacobo Judea ad se redírnere oonsensisset et admi-
sisset. yrnmo consensit et admisit coram nobis tali modo, quod si idem
Pauilus Capitan presoriptas res et bona sua usque festum natávátatis beati
Johannis baptiste tunc proxnne affuturum pro eisdem quinquagínta sex
florenis auri ab eodem Andrea de Bwthka redírnere nollet aut non posset,
extunc elapso prescripto festo nativitatís lreati Johannis baptiste eisdem
ab eodem Andrea de Bwtblsarnináme redírnere posse, sed easdem .idem
Andreas de Bwthka tamquam res suas proprias pro se redimendi et
habendi, eidemquePaulo rniníme restituendi haberet et habeat .potes-
tatern. Ad quod se idem Paulus Capitan sua personairastantia sponte
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obligavit coram nostro testimonic presentium mediaute. Datum Bude,
sabato proximo post festum beati Gregorii pape, anno domini millesimo
quadríngentesímo sexagesírno quínto."

Eredetije papiron. kívül rányomott pecsét helyével. OL. Dl. 67007.

159.

1466. Kivonat Abenstorfjer Ulrik, Sopron városi kamarás bevételi és ki-
adási számadásaiból:

"... Item dem Késsel juden anstat des Nachem juden XII/2 tal.
den."

Házi: i. m. II/4. 266.

160.

1467. október 1. Kivonat Eilingsgrab Egyed soproni polgármester vég-
rendeletéből:

"Item mein pruder , Wolfgang Eylinsgrab, ist rnir sohuldig XXIII
gulden, daruari hah dch inn ainen judenbrief auf in lautend. Ist das áeh
abgee, 'Soschaff ich ,lim denseiben brief Iedigoleích hinauszegeben."

Házi: i. m. II/l. 99-100.

161.

1468. Osszeírás Sopron város lakóinak vagyonáról és az ennek alapján
kivetett adóról (kivonat).

"... Item krarner IÍn judenhof ... Item kramer im Judenhoff XXXII.
den."

Házi: i. m. II/4. 293 és 305.

162.

1468-1469. Joachim János soproni polgármester bevételi és kiadási
számadásai (kivonat).

"... Item dem Nachym juden anstat seiries swagers an dem ,gelt-
brieff so er von der stat gehabt hat nach innhalt des abprüchs, dew dy
stat mit im getan hat, LXXXIII guldein ... Item dem Nachym juden anstat
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seins swagers X gulden fur ein erung, das auch im abpruch geredt ist
warden . " Item drein juden: Musahel, Nachyrn vnd Dauidt hab ich
peczalt X gulden, dew der richter vnd der Abensdorffer mit in gefurt
haben czu ezerung czu vnserm heren kunig ... Item dem Nachym juden
anstat seins swagers IlII gulden an der nachsten peczallung nach ge-
scháff't der heren."

Házi: i. m. II/4. 285.

163.

1469. október 30. Váci káptalan oklevele említi egy vizsgálatkor Galsán:
"... pervenissent ad quendam rnontem Zídohegy ... "

OL. Dl. 73008. (másolat).

164.

1470. április 9. Kivonat Zaukan Fülöp soproni polgármester kiadási fel-
jegyzéseiből:

.Jtem ainem poten in die Newstat zum Isserl juden XVI. den. feria
secunda post Judica (áprélis 9.).

Házi: L m. II/4. 315.

165.

1470. július 17. Sopron. Sigendorffer Wiltpolt kötelezi magát, hogy mi-
vel Sopronban őt megérdemelten fogsággal büntették, ezért a város kö-
zönségén bosszút állani nem fog. A kötelezvényt többek közt megpecsé-
teli Stokpauer Tamás "die czeít des rats Vindjudenrichter zu Odenn-
burg."

Házi: i. m. Ií5. 291. Stokpauer zsidóbíró volt még 1471. március 12-én és 1472.
június 15-én. U. ott 299 és 311.

166.

1473. október 23. Kivonat Abenstorffer Ulrik végrendeletéből:

"... Item dem Muschel juden ist er schuldig LXXII gulden, darurnb
im stet die msecz, garten, teich vnd alle zugehörung vnd was im daran
abget, das sol er haben auf andérs seinén gut nach statrecht ... Ltem in
seiner truhen hat er vom Muschel juden in oehaltnüss pecher, sloir,
schal vnd ander ding."

Ház.j: 1. m. II/l. 118.
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167.

1476. december. Kivonat Seybold János krónikájából, melyben leírja
l, Mátyás király és Beatrix királyné esküvőjét.

"Hie :innenist attwas besohriben von den Kostlíkaitten der Joblichen
Hochtzeitt des durchlawtigistenn grosmechtigen Fürsten vnd Herren.
Herrn Mathia ikünigen zu Hungem vnd zu Behem, vnd seiries gemahels
frauen Beatrix des künigs tochter von Napels. (Következik a vendégek
névsora.) Anno domini M-o CCCCLXXVI Jar, als ich yetzo gein Ofen
kom, da sagtt mari mir sogar von grosseirkostlskaitt vnd tzier, die vnnser
durchlawtigíster Herre küni'g Mathias zu Hungem vnd Behenn etc. getan
habe. (Leírja a pompázó díszes előkészületeket a budai .polgárokselyem-,
bársonyruhás, strucctollas kívonulását, azután folytatja.) Desgeleichen
die Juden waren auoh hdnaus, da schickt der kunig rnnaus, die Juden
sollten hewider ein reitten. Also ist der Menndl Jud herwiderein ge-
ritten drm die ynndrist purg vnd ain redlein gernacht vmb den prunn
vnd hett kostdicher píard XXXI. Des ersten raitt ain knab, der kundt
gar schon trumetten, vnd ari derorumetten ain van, Darinachritten zwen
knaben vnd yeder fuertt ain silbreine gürtteln, der Senckel was gros, die
Spangen waren hoch als ain Silbrerpecher, darein ain kadl weins gett,
vnd knorratt geschlagen. An iren seitten fuerten sy lannge silbreine
sohwertt, mit gelhitzknöppff vnd soheiderr. Darnach raitt der Mendl Jud
in grab, fuert ain guglzíppffil mit tzenndl vndertzogen, vnd ain heffttl
an seinern huett, An seiner seitten ain lanngs silorenis sobwertt messer,
darnach ritten ye tzwen vnd tzwen, vnd all in prawn mechlisch be-
schnitten, vnd yeder auff sainen huett tzwuo weiss Strawssenvedern, vnd
ain .prawne inn der mytt, vnd sy hieltten in der purgauf adnstund, Dar-
nach kom der künig vnd sass auff, vnd hertzog Cristoff mit ym, vnd rytten
nach den Jniden aus der purg, vnd ritten all gein Stuelweissenpurg zue
der krönung, vnd die Juden ritten ain anndern wege, (következik a szé-
kesfejérvári esküvő és a királyné koronázás pompájának bő leírása).
Noch ainer processen hette ich vergessen, das waren die Juden, die auch
der ikunig,infür dy Statt zue Ofen hinaus enttgegen geritten vnd gann-
gen sein, zum ersten ritten an tzwen dreissigk all in prawn mechlisch
besohnitten 'in Iren silbreín klainattn, als sy den vorgemellt sind, da sy
zue der krönung geritten sind, noch dan haben sy getragen ain kost-
lichen van, daran mitt golld geschriben was, hebreysch Schina israhel ,
ist souil als hortts kinder israhel vnd amen schillt clar inn was ain
truttenfuess, Dauid wappen vnd drey guldin stern vnd auff dem
schilltt ain Judenhuett alles verguldet mit flammen. Nach dern van sein
ganngen junng vnd aItt ye tzwen vnd tzwen, processen über hundertt
halb hundertt, vnd haben auff iren haubtten gehabtt von seyden vnd da-
maschk kaputzen. vnd haben, gesungen mit lautter stym ain gesanngk,
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vnd haben tragen ain hyrnel, vnd ain aliter jud vnder dem hymel hatt
getragen ain eingewiokelte tooken vnd vom daru ain guldins plech vnd
zwen juden haben in Igeweyst, vnd haben ain Reddein gemachtt vor der
Künigin. Da karn der künig vnd dy künigin miteinander hergeritten, da
sy zue dem hyml kamen, de tatten die Juderr die tocken auff, vnnd
wo1tten der künágin zeküssen haben geben. Sy woltt aber nicht.

A krónika még felsorolja, a :kJi['ál)'lipárnak újévker .k:iJk.hoztak aján-
dékokat, utolsóként említi: die Juden haben gesohencktt zwen Semel-
wegkoh, ain prawn huett, darinn ain grosser pusch Raygerfedern, vnd
twen gross lebentig hirsen und tzway rech und acht pfaben.

Müncheni állami könyvtár, codex germanicus n. 331., 73-84. lapori. Kiadva:
TanulmáJnyok Budapest múltjából: X. kötet. Borsa Béla: Reneszánszkorí ünnepsé-
gek Budán. Lásd még Borsa .Béla: Ismeretlen, egykorú német leírás Mátyás és
Beatr-ix házasságáról, Pécs, 1940; Scheiber Sándor: Zsidó kmdottség Mátyás és
Beatrix esküvőjén. Mult és Jövő. XXXIII. 1943. 107-108.

168.

1477. június 21. Szák. Korlátkői Osvald bán özvegye, Dorottya végren-
delkezik: Ferenc száki, Gergely császári, Benedek szendi plébánosok és

nemes Pornaki Pál előtt.

"In nomine Domini, Amen. Anno nativdtatis eiusdem mildesimo
quadrángentesírno septuagesíma septímo, sabbato videlicet proxirrio ante
festum nativitafis beatí Joharmis baptiste, ego Dorothea, relicta condám
Oswaldi bani dieti de Korlathkew, licet egra corpore, mente tamen per
omnia sana coram honorabilibus et diseretás viris Framcisco plebano
nostlfo de Zak, ac Gregorto plebano de Chazar. confessore vidélűcet
nostro, necnon Benedicta plebano de Zend ac nobili Paulo de Pornak de
ruhus et bonis rneis a den michi cellabis oondo et facio 1JaJ.etestamentum.
Item primo ... Item Iego, ut Symoni xludeo de Thata obiigor decern
florenis auri, usque ad parancza anni preteriti. Item Martinus Chethke
recepirtunum florenum de Symone Judea ad ratíonem nostrarn. Hem lego
ut UXor1Jacobi Judei obiigor tribus florends auri. Item ad festum nativi-
tatis iMarieobligor Jacobo Judeo parvo de Thata cum oeto weka pabulis.
Item eidern Jacobo Judeo obligor uno florerio auri. Item Mar-tirio Chethke
cum Petro Bery et Atberto magnoab eodem Jacoba Judea parvo rece-
perunt ad rabionern rneam ad emendum fenum unum florenrum auri. Item
Anthonio Vyda de Thata ob1i.goruno f1areno auri etc. Dátum in posses-
sione Zaak, anno et die quibus supra etc.

Eredetide papíron, alul rányomott pecsét némi töredékévei a Batthyány-levél-
tárban, Korlátkőiano-c-Apponyíena n. 165. jelzet alatt.
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169.

1479. március 8. Buda. Matheus dictus Vitripar Judex Juratique cives
Castri novi montis Pestiensis előtt Kallay Mihaly Alhévizen fekvő há-
zát eladja Pyrkovicz Lászlónak.

Az oklevél felső részén olvasható: R(elati)o Domi(ni) Demetry Ke-
neres jurati.

Hátán 'két szó héber írással:

Olvasása: Herren Demeter.
OL. Dl. 88.620.

170.

1480. Bonfini feljegyzése Regede bevételéről:

"Hoc etiam octuogesima anno ductu auspiciisve Corvini ubique pros-
pere pugnatum est", Mátyás király hadai bevették Pettaut. Bátori Ist-
ván Regedét támadta és a város hídján "Paulo ante crepusoulum milites
transére et in .uilteriore partesubsidere dubet, que ad Judeorum vicum
pertínet. ubi rnenia parum obfir:rnata senserat" , végül is a várat elfog-
1a11Ván,a város lakói a magyaroknak megadták magukat.

Fógel, Iványi, Juhász: i. m. IV. 108.

171.

1481. január 10. Kivonat Moser Farkas soproni polgár végrendeletéből:

"Item dern Joseph judenn auff phant, darumb ich im versaczt hab
einen grwenen pernischen rock, ein swarczes, underfuttertes rokJeinn
vnd einen roten gwgllziph vmb II floren 1. tal. 1 c. den. ltem dern
Wolff judenn Ill. floren vnd LX den., darümb hab ich im verseezt einen
guldeinn petschaíftrírig, der wigt IlII floren."

Házi: i. m. IliI. 195-196.

172.

1481. február 23. (Buda). Keresztes budai bíró és a tanács előtt "Angelus
Weronensis de Rangonibus, frater carnalis condam reverendissimi domini
Gabrielis cardinalis Agriensis etc." egy budai kőházát, mely "prope
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plateam Judeorum" gu ti Ország László és a dömösi prépost házai közt
fekszik, Orbán egri püspöknek és általa a Nagylucseieknek 400 forintért
eladja.

Eredetije víztől rongált hártyán, kívül rányomott pecsét helyével az egri fő-
káptalan magánlevéltárában. n. 29, fasc. 5. n. 2. jelzet alatt.

173.

1481. augusztus 26. A kolozsmonostori konvent előtt Tergovistyei Görög
Miklós és Szebeni Janassathár János előadják, hogy Kolozsvárott a ne-
vezett Görög Miklós és a Kevire való Keresztes rác között a szebeni Olasz
Tamásra vonatkozó beszélgetést arról, hogy Haller budai polgár Olasz-
nak, aki fogva volt, értésére adta, hogy azon javakat illetőleg, amelye-
ket Haller szolgája Kolosvárról elvitt, ne vallja, hogy az a zsidóké volt,
hanem Halleré. Ennek fejében Olaszt a fogságból kiszabadítja és még 500
forintot is fizet. Azonban a rác kijelentése szerint Olasz erre nem akart

vállalkozni, sőt ennek éppen az ellenkezőjét hangoztatta.

"Memor,ie cornmendarnus, q:uod circumspecti et providi viri Ni-
colaus Greous dn 'I'hargawysthya et Johannes Jannassathar in civitate
Cibiniensi residentes, personaliter cum litterís preceptct-íís egregii Ste-
phaní de Thelegd víoewayuode Teansailuanl coram nobis constiauti
spontanea eorum voluntate sunt confessi in hunc modum, quod dum ipsi
sabbato proximo ante festum Assumptionis beate Marie vírgínís in civi-
tate Koloswar ante dornum circumspecti Johannis Agatha dicti de
Cihinio personaliter fuissent constituti ac ínsirnul contabulati et coldocuti.
tunc circumspectus Keresthes Rascianus in oppido Kewy commorans ad
prefatum Nicolaum Grecum venisset salutando eum, qui quidem Nicolaus
Grecus quesivísset prehbatum Raseianum hoc modo, quo Sli circumspectus
Thomas Olaz de Cibínio cito esset venturus de Buda an ne? idemque
Rasoianus respondit .isto modo, quod in brevi non veniret, cui Grecus:
volo vadiare in duobus florenis auri, quod ante ooto diebus reveniret, at
ilJ.e Rascianus: Volumus vadiare non in duobus tantummodo, sed in
decern florenis auri, qui quidem Thomas Olaz illa die susceptionís vel
vadiationis ad civitatérn Koloswar predictam verusset. Prehbatus siqui-
dern Nicolaus Grecus clixisset eidern Rasciano: audivi ab aliquibus homi-
nibus, quod circumspectus Haller, civis civitatis Budensis ad prefatum
Thernam Olaz in captivitate existentem aliquem in persona sua misisset
et riuntiasset eidern promisíssetque fide sua mediante, quod si iUas res,
quas farmilus prefati Haller iam prídem de civitate Koloswar exportasset,
non fatetur easdem esse Judeorum, sed ipsius Haller fuísse, quod si hoc
fateretur, eundem Thomarn Olaz de carceribus eliberaret, .insuper eidern
quingentorum florenorum auri daret, ego autern Iateor ipsum totum
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Iuisse famuli, quod non recepit, responditque prefatus Rascianus.: vis
tamen scire, quem ad ipsrumrninistrat idem Hallee-in persona sua, cui
Grecus: vellern scire, aitque ei Rascianus: ego sum dlle homo, quem rni-
nístrat in persona SIUa ad ipsrumin carceribus existentem sed nullo modo
voluit fateri, quod dicte res prefutorum Judeorum non essent, nisi sem-
per fatebat, predictor-um Judeorum easderu esse. In quorum premissorum
fassionis testimonium presentes Idtteras nestras paterrtes duximus con-
cedendas communi iustitda suadente. Dátum die Dominíco proximo post
festumbeati Stephani regis, anno Domini etc. LXXX-mo primo. Extra-
data est.

Eredeti bejegyzés a kolozsmonostorí M. minus protocollum 37. lapján. OL. Dl.
36398.

174.

1483. január 10. Kivonat Zágráb város Liber citationum et setentiarum-á-
ból.

.Ttem causam inter Thomarn sartorem et Mar-tinum sartorem pro
domo seu civili, prefatus Thomas appelavit ad seniores judíces, quia ju-
rati confirmaverunt Irteras condaanRausar, in quibus continetur. quod
Elias Judeus rnedietatem eíusdem domus vendiderat Jacoba Eberspecz,
sub sigalle pendenti."

'I'kaléiő: i. m. VIlI. 19.

175.

1483. január 22. Kivonat Zágráb város Liber citationum et senterdia-
rum-ából. Zágráb város törvényszéke előtt per folyik Radler Mátyás
szabó özvegye, Margit és Gál páncélgyártó, budai polgár között (Gallus
loricator civis Budensis) , akit Tamás szabó zágrábi polgár képvisel, egy
zágrábi kőház fele miatt, melyet a zágrábi tanács első fokon Margitnak
ítélt, "oonfirmando Irteras condám Conradí Ransar pro tunc judicis civi-
tatis nostre, in quibus continetur, quod Elias Judeus eandern domum sibi
impignoratam vendiderat Jacobo Eberspek sub sigiJ.lo pendenti, tamen
annótatus Thomas sartor procumtor supradíctus eandem cansam in pre-
sentiam senionurn judicum appelaverat sentiens se gravatum". A seniores
[udices másod fokon a fél házat ugyancsak Margitnak ítélik, "quia pre-
dictus Elias Judeus ipsam portionem domus per condam Kathermam
Kathícza dictam eidemEllie Judeo inpígncratsm, secundum legern et
consuetudinem civitatis cum completis omnibus terminis juridicis eidem
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condam Katherina ad redimendum datíset assignatis, pro certa summa
florenorum vendidit juxta consuetudinem civitatis ab antiquo laudebili-
ter observatam". Azonban Gál ügyvédje, Tamás szabó ezen ítélettel
szemben megelégedve nem lévén, a pert a tárnokrnesteri szék elé fel-
lebbezi.

'I'kaléié: i. rn, VIlI. 19-20.

176.

1483. április 20. Bécsújhely. Jiiger Lénárd folyamodványa Sopron város
tanácsához, hogy miután ő Kampnei László özvegyének, Borbálának a
neki járó 8 forintot kifizette, melyet "ich 'VonMcschr judden ausporigt
hab pei den zeiten als der Jordan statrichter gewesen üst vnd ich dorvmh
in seinén juddenpuech geschriben pín", tehát kéri, hogy örökségét a zár
alól oldják fel.

Házi: i. rn. I,6. 21-22.

177.

1485. június 1. Bécs város megadási föltételei, melyet I. Mátyás király-
nak átnyújtottak. Ennek 17. pontja a !következő:

"Articul. 17. Das sein koniglich mayestat 'Vonehren wegen und
alten henkomrnen der statt Wienn nicht gestaeten vnd eolauben wolle,
das die juden ihr wandl Vindhandl in der statt haben, angeschen das
sye von unehre wegen, die sye verzeithen dem allrnaohtígen gott Ibe-
weíst haben ausgetriben sein."

Codex MSS Allerhand Cerernoníell stb. a bécsi városi levéltárban. Közl i:
Sehober. Karl: Die Eroberung Níederösterreichs durch Mathias Corvinus in dem
Jahren 1482-1490. Wien, 1879. 221. Ld. Hadtörténeti Közlernények 1888. évfolyam
475. s kk. 11.Bécs megadási feltételei, ahol a 4'79. Iapori a fenti pcnt magyar fordí-
tásban közöltetett.

178.

1486. Töltl (Toldel) Mihály soproni polgár végrendelete (kivonat).

"Hem mer schaff ich dy g€\11ttscJhuildt des juden aud'rf das firtdicJhvass
weimn. . .. Hem vermeokt mein geldttschuldt, rtem 'Von erst pin ioh
scharldng'dem Handel juden In IguJlden."

Házi: i. rn, Ll/L 219-220.
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179.

1487. március 21. A székesfejérvári káptalan előtt Abrahám székesjejér-
vári zsidó Gerebeni Lászlót és Batthyány Boldizsárt száz forint lefizeté-

séről nyugtatja.

"Nos capitulum ecolesie Albensis rnemorde commendamus, quod Ab-
raham Judeusdn Alba Regaili commorans corarn nobis personaliter
constdtutus fassus est in !hunc unodurn. Quomodo alias, oudus iam quinta
instaret revolutio anrrualis, nobili domine Crístíne alias reliote condám
Georgii de Fays, nunc vero consortís Laurentil Parvi de Gybarth, sorord
videlicet egregid Balthasar de Bathyan 1Wocer-tás .ipsius negotiis expe-
diendis quadragíntaquínqae filorenos auni causa mutud et sub spe restí-
tutíonis cum excrescentia usurarum assignasset, pro quorum sohitione
providi Gregóraus Waswary, Blasius Nemeth, Mathias Toth, Gregorius
Molnar et Petrus Kandych, tunc jobagiones ípsius domine Cristdne fi-
deiussores extitdssent, et ilicet dicta summa capitalis pecunie ad maximam
excrevít usuram, tamen ipse ex díspositionecertorum proboruru et no-
bilium virorum eandem capitalem summam florenorum simulcum usurís
in centum ert:qudnquaginta florenis relaxasset, quorum centum egregíí
Ladistlaus de Gereben regni Hungaríe vicepalatinus et dictus Balthasar
de Bathyan gener eíusdem Ladislai dicto Abraham Judeo persolvdssent.
Super qua quidem solutione eorundem centum florenorum idem Abraham
Judens prefatos Ladislaum de Gereben et Babthasar quitos et expeditos
reddidisset et commisísset, immo reddidst et oornmisit coram nobis. Resi-
duos vero quinquegirita florenos aura ad festum beati Michaelís archan-
geli proxíme venturum cum estimatíone rerum, aut videdicet vincrum
verj bladorum sive ovíum et pecudum solvere prefarti Ladislaus et BaJ.-
thasar eidern Abraham Judea tenebuntuc, testérnomo presentium me-
diarrte. Datum an festo beati Benedicta abbatis, anno domini máldesimo
quadrrngentesirno octoagesíma septírno."

Eredetije papíron, kívül rányomott pecsét tőredékével, a Batthyány-család
levéltárában: Majoratus. lad. 35. Genealogica n. 9il.

180.

1488. január 28. Buda. Mátyás király meghagyja a budai káptalannak,
tegyen jelentést a dobozi Dánffy András áltaL elfogott pásztói zsidók

ügyében, akiket Dánffy csak váltságdíj fejében bocsátott szabadon.

"Mathias Dei gratia Hungaríe, Bohemie etc. rex, duxque Austrie
fidelibus nostris Capitulo ecclesie Budensis salutem et gratia:m. Exponitur
nobis dn persóna fideilis nosta-í egregii Johannis de Pazthoh, quomodo
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seoundo die festi beaterum Fabiani et Sebastiam martirum proxime pre-
teriti Andreas Danffy de Doboz quosdarn Judeos. Simonem et Mayor
dictos in portione possessionaria didi exponentis IÍnoppido Pazthg pre-
dieto commorantes omna eorurn sine culpa. in possessione Zenfu Jakab
appellata ID. Comitatu Hevesiensi existenti captivasset captosque in suis
vínculis quousque sue plaeuisset voluntatr conservasset et dernum eos-
dem de captivitate sua pactative exposuisset potentia meddante in
preíudicium et dampnum didi exponentis valde magnum. Super quo
Iidelitati vestré firmlter precipierido mandamus, quatenus vestrum
rnittabis hominem pro testimomo fidedignum, quo presente certi ex elec-
tis et ruratis nobilibus dicti Comitatus Hevesiensás, quos illac ad id serie
presermium aceérsiri iuibemus, Juxta vim et :for:manngeneralis noví dec-
reti, ab omnibus nobilibus et ignobilibus honi status et honeste conditionis
hominibus, vicinis et comrnetaneis diete possessíonds Zerrth J akab, ubi
premissa facta fudsse diouneur, a quibus decens et opportunum fuerit,
sub onere sedecím marearum gravis ponderís per comitem et vícecomí-
tem et judices nobiljum dicti Comitatus aJb 5.<11is,qui huiusanodí veritatis
fassionem et attestationem facere reousarent, auctoritate nostra Regia
irnmediate exígendo, ad fidern eorum Deo debitam fidelitatemque nobis
et Sacré Corone nostré observandam, tacto Domindoecrucis signo pres-
tando, seorsim et singiűlanímínvestigando sciant, inquárarrt et experiantur
merarn, plenam atque omnimodam de prerrnssis oertibudírus veritatern.
Qua rescita unus ex eísdem electis et iuratis nobidibus dicti Comitatus,
tamquam homo noster úpso vestró testimonic presente evocat prefaturn
Andreám Danffy contra annótatum exponentem ad cetavas festi Beati
Georgii martiris nunc verituras nostrarn pesonalem IÍnpresensiam ratio-
nem superinde redditurum efficacem. Litis pendentia, si qua foret inter
ipsos, mon obstante. Insinuando .ibídem eidern, ut sive ipse ootavis in
predictés coram ipsa nostra personari presentia compareat sive non, eadem
ad partis oomparentés instantiam id faclet in premissis, quo.d iuri vide-
bitur expediri. Et post hec huíusmoda dnquisitiorsis ac reselte veritatis
premissorum attestationesque nobilium et ígnobslium, quemodo scilicet
et quo ordine ac sub quibUSIViÍSforrnis verborura per quemlábet eorum
singillatim fuerdt attestatum, sed et evocationis et insinuationis seriem
cum propriis et possessionum attestantium ac evooati ertinsinuatí nomine,
ignobiliu:mque conditionibus et mansionsbus, urt fuerát expediens cetavas
ad predictas, eidern nostre personali presentie fideliter rescribatis. Da-
tum Bude, feria secunda proxima post festum Conversíonís Beati Pauli
Apostoli, Anno Domini Millesimo quadningentesimo oetoagesimo octavo,

OL. Dl. 97. 467. fényképmásolat. A budai káptalan 1488. március 29-én kelt
átiratában.
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181.

1488. márc. 29. A budai káptalan - Mátyás király 1488. jan. 28. Budán
kelt parancsára - jelentést tesz arról a hatalmaskodásról, melyet dobozi
Danffy András követett el Pásztói János, Simon és Mayor nevű zsidain

Szent Jakabon.

"Serenissimo principi domino Mathia Dei gratia Hungarie, Bohemie
etc. regi ducique Austrie, domino ipsorum gratioso, CapituIum ecclesíe
Budensis orationum suUragia devotarum. Vestra noverit Serenitas, nos
literas eíusdem Serenitatis Vestre inquisitorias, evooatorias et insinuato-
rias nobis directas, reverentia, qua deouit recepisse in hec verba:

(Mátyás Budán, 1488. jan. 28. kelt parancsa átírva.)
Nos itaque eiusdern Vestre Serenitatis in omnibus obedientes, uti tene-
mur, unacum Dominico de Paztho, una ex elect is .iuratis nobilibus dícti
Comitatus Hewesiens:is, tamquam homine eíusdem Serenitatis Vestre
nostrum hominem videlicet honorabilem magistrum Johannem de Wara-
dino socium et concanonicum nostrum ad premissam inquisitíonem, evo-
cationem et msinuationem faciendarn riostro pro testimonio fidedignum
duximus destanandum. Qui tandem exinde ad nos conversi nobis confor-
miter retulenunt, quod ipsi in profesto Annuntiationis B. Marie Virginís
proxime preterito, iuxta vim et forrnarn generalis novi decréti ab omni-
bus nobilibus et ignebilibus boni status et :honeste conditionis hom ini-
bus, vicinis scilicet et commetáneis dicte possessioms Zenth Jakab, ubi
premássa facta fuisse dicuntuc, a quibus decens et opportunum fuisset,
ad fidern eorum Deo debitam fidelitatemque Vestré Serenitati et Sacre
Vestre Corone observandam, tacto Dominice crucis signo prescitam
seorsum et síngiltatim investígassent, soivissent, inquisivissent et experti
fuissent talem de premíssés certátazdmds weritatern. Et pnimo Georglus de
Laposrewy castellanus eastri Haznos fássus esset scitu, quod ipsi Judei
fuissent capti et tenti super frugus(!) PeJ' Andreám Danffy et quod in-
super duodecim fiorenos super állos pactative recepisset. Item Ladislaus
Érsek de Paztho fassus esset auditu, audivisse a suis familiaribus, uti Jo-
hannes de Paztho alias quoddam eorum ipsius Andree recepisset et idem
Andreas 'ipsos Judeos causa illius croci receptionís retinuisset et ab ore
SimornisJudei audivisset. quod super ipsos florenos duodecim extorsisset.
Item Michael de Mwsla, iudex nobilíum Comitatus Hewesiensís fassus
extitisset, quomodo ipse vidisset Judeos in captivitate et in cipone seden-
tes et insuper audivisset a quodam jobagione ipsius Andree Danffy, quod
ad ipsis duodecim florenos recepisset. Item Georgius de eadem Mwsla
fassus esset scítu, quod ípsos Judeos captivasset. Audivisset etiam a
quibusdám hominibus quod per ipsos duodecim florenos recepisset. Item
Nicolaus de eadem f'assus extitisset scitu , sicuti prefatus Georgtus
Mwslay. Hem Jacobus de eadem sírniliter Iassus extitisset, sicuti pre-
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Iatus Nicolaus et Georgius. Item Petrus Sapy de Nadasd fassus extitisset
scitu, sicuti antefatus Georgius Mwslay. Item Petrus de Chentfalwa Ias-
6US est audítu, quomodo prefaltus Andreas Danffy ipsos Judeos captivari
fecisset captosque in vinculis tennisset. Irumper ipsos florenos duodecim
recepisset. Item Benedictus de Nadasd fássus esset vídisse ipsos Judeos in
captavstate .tenuisse. Audisset etiam receptionern florenorum per ipsos
Judeos, sed nesciret, quot ei quantum. Item Andreas de Nadasd fassus
esset soíre Ipsos in captivitate tenuisse. Alda Ignoraret. Item nobilis do-
mina Katherina consors Eme.rici de Bay fassa extitisset scire captive-
tatern prefatonnm Judeorum. Audivisset etiam receptionern duodeoim
floreriorum auri ab ipsis. Itern nobi'lis domina Veronika consors Blasii
de Nadasd fassa extitisset scire captivitatem Judeorum nec non et re-
ceptionem duodeeim florenorurn. Item Andreas rnolendinator de Pazthoh,
iobagio domine Sophie f'iJ.áequondam Michaelis Orzag Palatini, fassus
fuísset vidisse €OS tn capcivitate et quod .ipsi Jude.i protestatt fuissent
contra pretactum Andream Danffy, quod ipsos captos tennisset. Audi-
visset etiam receptionern floreriorum super ípsos. Item Stephanus Mol-
nar de eadem, iobagáo Ceorgii Kakas fássus extitasset vidísse ipsos Ju-
deosán captivitate et quod ipsi detenti Judei dixnssent ssbi per modum
protestatdonis, quamodo .ipsos fame et sit; cruciasset, quia ab eo tem-
pore, quo detenti fuissent, nec ipsis nec equis ipsorum aliquid edendum
et bibendum tribuisset. Audisset etiam auditu, quod duodecim florenos
super ípsos extorsisset. Item Benedictus Hauza de eadem, jobagáo
abbatás de eadem Patzhoh Iassus extítísset, vidisse ipsos Judeos in cipone.
Cetera fassus fudsset sicuti prefatus Stephanus Molnar . Item Barnabas
Kobor de eadem, jobagio dioti abbatis fassus extitisset, quod ,ipse ivisset
ad Zenth JalroJbpro quodarn suo megotio et ibi intrasset ad dornum íudicis
de ipsa .Zerrth Jakab, ubi dpsos Judeos in oipone sedere vídisset. Cetera
fássus fudsset, sicuti Stephanus Molnar. Itern Joharmes Zalados de
eadem, iobagio domine Sophie predícte fássus extitisset audieu, audísse
captivitatem Judeorum per Andream Danffy factarn, etiam quod super
ipsos duodeoirn florenos recepísset, Factaque huiusmodí inquisitione
prefatus Domándcus de Pazthoh homo Vestre Serenitatis dicto nostr o
testimonic presente, die in eodem prefatum Andream Danffy in dicta
possessíone sua Zenth Jakab contra annotatum exponentem ad cetavas
festi B. Georgii martiris nunc venturas ve.stram personalem evocassent
presentiam, ratáonem superinde redditmrum effioacem. Ldtis pendentáa,
si qua foret inter ipsos non obstante. Insínuando fbidean eidem, ut sive
ipse octavísín predictes coram ípsa vestra personalű preseneia compareat,
sive non: eadem ad partium comparentium iÍnstarut'Íamdd faciet in pre-
missis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die dieí inquísítíonis,
evocationds et Jnsínuatíonís prenotatarum. Anno Domini supradicto.

Lectain Capitailo.
OL. Dl. 97.467. (fénykép).
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182.

1488. április 9. Bécs. Orbán egri püspök és királyi kincstárnok a Budán
"in platea sancti Nicolai, qua itur ad vicum Judeorum" fekvő házát mise

alapítványképpen az egri káptalannak adományozza.

Ezen olelevelet 1. Mátyás király 1488. április 22-én Orbán püspök kérelmére
ünnepélyes alakban átírja és megerősíti. Hártyán alul baloldalt: Mathias rex manu
propria aláírása, alul selvrnen függő töredékes kettős viaszpecséttel. az egri fő-
káptalan magánlevéltárában, Numerus 29., fasc. 5. n. 3. jelzet alatt.

183.

1488. július 21. A székesfejérvári káptalan előtt Abrahám székesfejérvári
zsidó Batthyány Boldizsárt és nővérét Krisztinát ötven forint lefizeté-

séről nyugtatja.

"Nos capitulum ecclesie Albenis, memorie commendamus, quod Ab-
raham Judens in civitate Albaregah commorans, corarn nobis personali-
ter constitutus sponte est confessus in hunc modum, quod licet alias no-
bilis domina Cristina soror carnalis egregii Balthasar de Bathyan, urgente
necessitato certam summam peeunie ad fideiussoriam cautíonem pro-
vidorum BlasdiNémeth, Gregorii Waswary, Petri Kandych, Mathie 'I'oth
et Gregorii Molnar joibagionum prefaei Balthasar in dícta possessione
Batíhyan commorantirum ab eodem Abraham Judeo receperit et habuerrt.
Tamen antefatus Balthasar de huáusrnodi capitali pecunia sed et certa
quantitate usurarum superinde excrescentíum ipsi Abraham Judea satis-
fecisset tantummodo quinquagirrta florenerum auri eidern Ábraham
debitor remansisset. Et quia nunc rursus modosimili prelibatus Balthasar
super dictis quinquaginea florenis auri plenarn et omnímodam dido Ab-
ranarn satisfactionem dmpendisset, ob hoc idem Ábraham Judens super
plenaria solutione et sstisfactione díctorum quinquaginta florenorum auri
prefatos Balthasar et dominarn Cristinam quítos et expeditos ac per
omnia absolut os reddidisset et comrmisisset,prenominatos fideíussores de
pretacta fídeíusscria penitus exonerando, yrnmo reddídít et commísit
atque exoneravit coram nobis testimonic presentium mediarrte. Dátum
feria secunda proxima ante festum beate Marie Magdalene, anno domini
miliesimo quadringenteeimo octoagesimo octavo,

Eredetije papíron, kívül rányomott pecsét körvonalaivaű, OL. Batthyány-levél-
tál', Acta Antiqua, Alm. 5., lad. 7., Miscellanea TI. 262.
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184.

1489. július 24. Herb (Haryb) János soproni polgár beismeri: "hekenn,
das dch durich rnein Lössikait vnnd vnuerstentíkait in grosse geltschuld,
geistdichenn vmnd weltlichenn, auohvnnder di juden mit grosser gelt-
schuld kömen pín", Ezért atyai örökségéről lemondván, ennek fejében
atyja adósságainak kifizetését magára vállalja. Ezek többek közt a kii-

vetkezők:

.Jtem am erstenn pin ich sohuldig dem Mandlein juden, der juden-
kunig, subenszig guldeín erken, gesuch pringt pey aehszíg guldeín, dem
pehemischenn judenn bundert vnd funf gutdein erken, gesuch pey siben-
czig guldein. Hem dem [ungen Wolffen vir vnnd czwaíncaíg guldeín, der
gesuch pringt czehen guldeín."

Házi: i. m. lIll. 134-135.

185.

1489. szept. 3. Buda. Zobráncz-i Thyba György 73 arany forintot vett fel
kölcsön ez idő szerint Budán tartózkodó váradi Józa zsidótól, melyért okt.
23-ig nem fizet kamatot. Az addig vissza nem fizetett összegért azon túl

zsidó szokás szerint forintonkint (heti) 2 dénár kamat jár.

"Nos Georgius Thyba de Zobrancz. Memorie commendamus tenore
presentíum sigrrífdcarnus omníbus, visur-is presentium, quabus expedit
trniversis. Quomodo nos a (J)udeo Joza de Várad, nunc Bude commorarute
LXXIII filorenos auri petivdmus amicabiliter et ad fidern nostrarn Cr-is-
tíanam, quos nobis plenaríe restrtuit. Nos vero eidem, diem et terminum
solutionis constituírnus, vigesimum quintum diem diei festi Beati
Miohaelis Archangeli sine usuris, si vero ad prefdxum teraninum eidern
restituere nollemus ,aut quoquomodo recusaremus, extunc more ipsorum
Judeorum de singulus usura accrescat, ad singulos florenos duos
denarios. (Dis)positum etiam est inter nos cum eodem Judea Joza, ut si
ad prefatum terminum partern pecuniarurn predictarurrned.dem faeul-
tatem restituendi haberem, teneatur recipere et ad residuos semper usura
acreseat, ut iam scriptum est. PIro testimonic cuius presentes Irteras
nostras sigilo riostro roboratas dedianus et concessímus, Dátum Bude,
feria 5. proxima post festum Egidi abbatis. Anno 1489(!).

OL. Dl. 85.134. (Semsey Iev.) Alatta zöld gyűrűs pecsét nyoma és Manu
propria,
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186.

1490. október 28. Buda. II. Ulászló király előadja, hogy elődje, 1. Mátyás
király nagy költséggel folytatott sok háborúiban a királyi kincstár ki-
ürülvén, Orbán egri püspök a király meghagyására mindenünnen köl-
csönpénzeket szedett fel, s így magát akkora adósságba bonyolította,
hogy azt megfizetnie lehetetlen. Nehogy tehát Orbán püspök és rokonai
ezen országos adósságok megfizetése miatt zaklatásoknak legyenek ki-
téve, mindazon adósságait, akár "exterll'i sirrlIt, eut nostrates, ohrfstiani
vel Judei ", s melyeket kötelezvényre, aláírásra, tanuk előtt vett fel, a
király ezeknek kifizetését magára vállalja, királyi szavára.

Pray kézirataiból közlí: Teleki: A Hunyadiak kora Magyarországon. XII.
488-490.

187.

1490. Részlet II. Ulászló királynak Budán való fogadtatásából. (Kivonat
Bonfiniból.)

"Ad hec iunctis agmíníbus suburbia nove Bude subeunt, ubi perti-
nacium manus Judeorum occumiIt, Mosís tabulas oífert, supplexque ex
more postulat, utpnvílegía a dívís régibus quondam impetrata posthac
etiam inviolata serverrtur. Sacrosanctas rex tabulas preveneratur, se
uiLtro servaburum políícetnr, ne viVlUJITl et hostide orthodoxe fidei testi-
monium preferat. Secundum Judeos omnes magistratuum ordines et
oollegia sacerdoturn iantistitesque patries deos et numánum sírnolaora
preferentes oocurrunt eumque 'cum sacris rhythrms et faustis acclamatáo-
nibus exoipiunt."

Fógel, Iványi, Juhász: i. m. IV. 192.

188.

1491. január 13. Buda. "Nos Gregonius Adam dictus judex" és a budai
tanács előtt Vogelbayder Lénárd végrendeletének végrehajtója, Vogelbay-
der Sebestyén egy házat, rnely .mon űonge ,a pretorío civitatis nostre"
Forster György és Bernát aranyműves özvegyének házai közt fekszik,
még Lénárd életében "reverendissimo domino Thome de Erdewd epis-
eopo Jauriensi-pro rnille florenis auri, quibus eidern domino episcopo
pro libris míssalíum oblágatus extrtasset, pignoris ti1:u\looblígasset", Lé-
nárd halála után a püspök Sebestyént az ezer forint meqjizeiésére perrel
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szorította. Mivel azonban Lénárd hagyatékában nem volt annyi pénz,
kénytelen volt a házat ezer forintért "judeis írnpágnorar.í ... Cum itaque
labentibus temporibus per rabdosarn usure acoumulatíonem prefatam
dornum Jn manus Judeorum devenire, ipsarn quoque domum per naiűlum
eventum ex faucibus ipsorum Judeorum eliberare posse, eo quod iam
trecenti floreni in computationem nisure ad dictos rruille florenos aggre-
gati fuíssent" s így Sebestyén' kénytelen volt a házat a nevezett ösz-
szegért Fogelbayder Andrásnak és feleségének, Borbálának eladni, akik
az 1300 forintot "Judeo Ábraham Weres dicto" ki is fizették.

Alul: Ad relationem dominorum Roberbi Haller, J ohannis Arnoleh
[uratorum.

Eredetije hártyán, kívül papírral fedett rányomott voros vlaszpecséttel. A
hártya alján: "Fogerbayder", az esztergomi főkáptalan orsz. levéltárában. Lad. 23.,
Capsa 18. fasc. 7. 11. 2.

189.

1492. jan. 13. Buda. II. Ulászló király meghagyja a győri káptalannak,
mielőbb tegyen jelentést arról a megállapodásról, melyet néhány évvel
ezelőtt előtte kötöttek valami kölcsön ügyében Elderbach János és Si-

mon győri zsidó.

"Wladislaus Dei gratia Rex Hungaríe et Bohemie etc. fidelibus nostris
Capítudo ecclesíe Jauríensís. Salutem et gratíem. Dicitur riobis in per-
sana providd Sírnonis Judeí aliasÜ"L~y',itate Jaurdensi commorantís, quo-
modo !his armis precedentibus egregius Johannes Elderboh de Monjoro-
kerek super quibusdam debitis eidem exponenti coram vobis quandam
Iecisset fassionem, super qua quidem Iassione idem exponens Iiteris
vestris pro iurium suorum defensione plurímum foret necesseraum. Su-
per quo Lide1itati rvestre harum seme fdrrniter precipiendo rnandamus,
quatinus acoeptis presentious 'in uno et brevi terrnino irisimul personaliter
convenire et quahis vobis superdnde constat oertitudo veritatis, literas
vestras super fassione prefata Johannis Elderbeh eídem exponentí juris
sui ad cautelam dare et concedere debeatas, oaverrtes rt:amen,[le fraus aut
dolus in hac parte evemat aliqualis. Secus non factur i. Dátum Bude feria
sexta proxíma post festum B. BaiUJáprimi heremíte. Anno Dornirii Mille-
sírno quadríngentesimo nonagesimo seoundo.

OL. Dl. 22.513. A györi 'káptal:an 1492. lan. 31. átíratában.
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190.

1492. jan. 31. A győri káptalan a király 1492. jan. 13-án Budán kelt pa-
rancsára jeLenti, hogy jan. 31-én össze gyűlt az egész káptalan a székes-
egyházhoz épített Szent Háromság kápolna káptalantermében és meg-
hallgatta azok jelentését, akik jelen voltak a káptalani templom előcsar-
nokában, mikor néhány évvel ezelőtt Elderbach János bevallást tett.
Eszerint 1489. nov. 11. körül Elderbach élő szóval kijelentette, hogy ő
Simon zsidótóI, aki akkor Győrben, a belvárosban lakott, 1200 arany fo-
rintot vett kölcsön azzal a feltétellel, hogy azt a jövő év jún. 24-ig visz-
szafizeti. Ha nem tenné, azontúl zsidó szokás szerint kamatot fizet. A
tőke és kamatjai biztosítására felhatalmazza, hogy jobbágyait letartóz-

tathatja, vagyonukat pedig lefoglalhatja.

"Nos Capituium ecclesia Jauriensis. Memoríe commendamus. Quod
nos Iiteras preceptoris Serenissimi Principis domini Wladislai Dei
gratda regis Hungaríe, Bohemie etc. domini nostri potentissími nobis di-
rectas sumpma cum obedáentía recepirnus in hoc verba:

(1492. jan. 13. Buda, kelt királyá rendelet.)
Quihus quidern literis vestris per IIlOS receptlis mandetásque eiusdem
vestre Serenitatis dnorrmibus obediré cupientes, ut tenemur, feria tertia
proxirna post festum Conva-sionis S. Paula Apostoli proxime pretenitum
ad Capellarn S. Trinitatis ad latum preallegate ecclesie nostré fundatam,
locum scilicet Capitularem nostrum personaliter et capitulariter conveni-
mus et super predicta fassione preallegati Johannis Elderboch diligentem
inter nos habuimus tractatum. Ex relationibus et dictis certorum sociorum
et concanonicorum nostrorum, qui fassioni preclicti Johannis Elderboch
interfuissent et eandem fassionem recepissent et audivíssent, accepi-
mus. Quod prout ipsi recordarentur et eis ad memoriam occurreret,
circa et prope festum S. Martini episcopi in Anno Domini Millesimo
quadringentesirno octuagesimo nono dn portiou preallegate ecclesie nostre
preallegatus .Iohannes Elderbon personaliter corarn ipsis constitutus,
sponte et dibere confessus extitisset. Quomodo ipse Johannes Elderboh
pro quibusdám arduis suis negotiis, dpsum tunc urgentibus evitandis a
Simone Judeo, tunc i.!l_Ji:l!te.-riorecivitate episcopali Jauriensi commorante,
mille et dúcerrtos {lörenos auri nomine rnutui et sub spe restitutionís et
persolutionis eorundern recepisset levassetque et accomodasset, quos
quidem mi1le et ducentos florenos auri dpse Johannes Elderbeh ad fes-
tum Natívítatís S. Johannis Baptdste tunc proxirne affuturum eidern
Simond Judeo reddere restituereque et persolvere promisisset, ea tamen
condífíone dnterposita, quod si ipse Johannes Elderbeh prescriptos mille
et duoentos florenos auri ad predictum festum Nativitatis S. Johannis
Baptiste predíoto Simoni Judeo reddere et restituere et persolvere nol-
let, nequiret aut non curaret, extunc elapso ipso festo Nativitatis S. Ja-
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hannis Baptiste rnore Judeorum super eisdern rnálle et ducentos florenos
auri USUM exoresoeret et predictus Simon Judeus tam pro premíssís mílíe
et duoenuis florenis auri pecuniis scilicet Capítalíbus, quam usura super-
inde excrescente, jobbagiones ipsius Johannes Elderbeh oaptivari cap-
tosque detineni, res etiam ipsorum et bona quelicet arestari faoere pos-
set et haberet tamdiu, quousque dpse Johannes Elderlbohpredictos mil.le
et ducentos florenos auri et usuram, ut premássum est, superinde ex-
erescentern eidern Sirnoni Judeo effectíve redderet restitueretque et per-
solveret. Datum un prescripta feria tertia post predictum festum Conver-
sionis S. Pauli Apostolé.Anno Domini M111esimoquadningentesimo nona-
gesimo secundo supradicto.

OL. Dl. 22513. Papír, hátán pecsét nyoma és héber írás.
i..". L"•••••"i.. ••~...,..•.•_Ii..•..•~•• "1" ••••••i..•."':'I~•• -~,'-I ..•.•-- -.; , 7 •.•",_",,; 1_ •• , ;" ,~ _" ".. ; •••_lA 1 " 1, ••J 1_' I ,II

Fordítása: Ez az írás vallomása a györi káptalannak Elderbacher-ről, az áldott
emlékezetű Sámuel ügyében.

Az oklevél ben említett Simonnak héber neve ugyanis Sámuel volt, a M. Zs.
O. 1. k. 218-221. közöít oklevél szerínt teljes neve:

••~,•••••, ,••_•••__ ••••L" _""i..",•...•.I"' ••.•• JI_'..i,1 11,7" 1•• ;",_1.

Olvasása: A Simonnak nevezett Sámuel Eleázár fia. A megjegyzés az oklevél há-
tán későbbi, akkor Simon már nem élt.

191.

1492. szeptember 14. Buda. II. Ulászló király Nagyszeben város taná-
csának meghagyja, hogy nemcsak a zsidó hitelezők követelésére tartoz-
nak az ottani adósokkal szemben eljárni, hanem - noha a zsidók az
ottani hitelezőikkel szemben a szebeni tanács előtt törvénybe állani nem
akarnak, s így hitelezőiket károsíthatják, a tanács az ottani hitele-
zők követelésére a zsidó adósokkal szemben ugyanúgy tartozik eljárni.

Wladíslaus stb. Szeben város tanácsához. Intehligimus, qualiter non-
nulli judei venire solerit et quidem frequenter ad idlamoivitatem nostrarn
et vestri .in presentiam cum ,1iterisnoetris, quibus üdem judei volunt, ut
vos eisdern ex parte omnium debitorúrn et ahorum causaritium judí-
cium et justitiam facere et administrare ac tandem coperta
iustícia eorundem plenaniam etiam ipsis satisfactaonem impen-
dere deberetis, sed ipsi judei econverso nemini crediterum suorum
et alias causas et negotáa habentium corarn vobis jura stare vellent per
quod iidem creditores dictorum judeorum graviter admodum damnifi-
carerrtur. Unde volumus et fidelrtati vestré harum senie finmiter pre-
cipiendo committimus et mandamus, aliud habere nolentes, quatenus a
modo .ímposterum quandoeunque et quotiesoonque aliquibus judeis ad
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maridata seu requisitionem nostrarn ex parte aliquorum debitorúrn ve]
aU.ioI"Ullllnegotíorum dpsorum judícium et dustitiarn facere et administrare
debebítis, e converso etiam cmnibus creditoribus eorundem judeorum
vel aliis quibusvis contra eosdem causantibus postquam requisiti fueritis
ex parte eorundem judeorum 'Íuxta ipsorum oausarrtium probabilia do-
curnersta íudícíum et justitiarn ac tandem plenariam etiam satisfactionem
facere debeatís ... Datum Bude in festo Exaltatáonis sancte Crucis anno
Domini Mihlesirno quadréngentesimo nonagesimo secunda.

Eredetije papíron, a szöveg előtt: Cornrnissio propria domini regis. A szöveg
alatt rányomott vörös viaszpecséttel. Nagyszeben város és a Szász Egyetem levél-
tárában. U. II. n. 511. jelzet alatt.

192.

1492. szeptember 14. Buda. II. Ulászló király Brassó város tanácsához.
Közli, hogy tudomására jutott, hogy némely zsidók megjelentek Brassó-
ban és adóssági és más pereikben igazság szolgáltatását követelik, ők
azonban brassai hitelezőikkel szemben a város bírósága elé állani nem
akarnak, s így hitelezőik et súIyosan megkárosítják. Meghagyja tehát a
város tanácsának, hogya brassai hitelezőknek a zsidó adósokkal szemben
ugyancsak tartoznak igazságot szolgáitatni.

Commíssio propria domini regis.
Wladislaus stb. Az oklevél szövege a Szebennek ugyane tárgyban

adott és előbb közölt okilevél szövegével szórul szóra egyezik.

Eredetije papíron, alul papírral födött rányomott vörös viaszpecséttel. Brassó
város levéltárában: Privilegia n, 247.

193.

1492. Sárvár és Kapu várak urbáriuma, melyben szó van Csepregről is.
Csepregen: "Zydo wcza, vacua ultra Egli.dium Ablanczi."
OL. Dl. 36992. Urbarium ... castro rum Sarwar et Kapu.

194.

1493. márc. 28. Buda. Nagymihályi Thybay Gellért elpanaszolja a ki-
rálynak, hogy apja valamikor 25 aranyforint kölcsönt vett fel Salamon
ungvári zsidótól, aki most, apja halála után, tőle tőke és kamatjai fejé-
ben 250 forintot kíván. A király utasítja Ung megyét, csak 50 forintot

hajtson be Salamon zsidó javára.

"Wladislaus Dei gratia Rex Hungaríe et Bohemie etc. fidelibus no-
stris Comiti vel Vicecomiti et Judicibus Nobilium Comitatus de Wng, sa-
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hitern et g1'armam.Expondtur nobis in persóna fidelis nostri nobilis Ge-
rardi, illi,lycondám Geoogy Tihyhay de Naghmyhal, qualiter his super-
ioribus armis prefatus condám Georgius Thybay., pater eiusdem expo-
nentís a quodarn Judeo Salómone in oppido Wnghwar commorante pro
quíbusdam suis negotys vig,inrbiquinque florenos auri levasset. Tandem
ipso quondam Georgío medio tempore ex humanis decedeniJe et huius-
modi surnpmarn pecuníe prefuto Judeo persolvere nequiente, nU!I1Cpre-
fams Judeus super ipsum exponentem duoentos et quínquagínta fllorenos
pr'0 surnpma capitali et usura, exinde ad prescriptos viginti quinque
florenos excresoenti, extorquere ac urriversa bona sua hereditaria per
vos sdbi ápsi omni VIiaet modo ocoupare et statui facere vult et nititur.
Unde supplíoatum extrtit Maiestaci nostre in persóna eiusdem exponentis,
ut sibi superinde de benignitate nostra Regia providere dígnaremur.
Unde nos accepta supphcatáone huiussnodiJd eidern exponenti duximus
annuendum ert;concedendum, ut ipse simudeum prefata SIUJJIlpmacapitali
ac usuris quinquaginta tantummodo florenos ipsi Judeo solvere teneatur.
Volurnus .id circo et fidehtauí ves.bre farmiter precipierido mandarnus,
quatenus acceptás presentábus prefatum exponentem non ultra, quam ad
solutionem dictorum quinquagínta florenerum ipsí Judeo per ipsum ex-
ponenzern persolví debentem artare et oompelílere aut propter hoc ípsurn
in dicfis bornis 'Suis quovds pacto damndfícare presumafis nec sitis ausí
modo aliquali. Presentíbus PeT Ieotis exhibenti iTlesrtirtutris.iDatum Eude
feria quinta proxima ante Dominícam Rarnis palmarum. Anno Domini
Millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio.
v örös pecsét nyoma.

Ad relationem egr. Bíasy deRaska magístri
Cubioulariorum Regalium ac Castelíaní Cast-
ri Budensis etc.

Hátán egykorú fel'jegyzés: Gerardus filius Georgy de Thyba fecit omnimodam
statisfactionem Salomoni Judeo de WlThghwar.Ipse Salorrion quitum reddidít,

OL. Dl. 85.140. (Semsey üev.)

195.

1494. Kivonat Bonfini Decadeseiből, ahol elbeszéli, hogy a nagyszombati
zsidók megöltek egy ifjút.

.Jtsdem mensíbus Tyrnavie Iudei quidam, cum se diro atque írnmaru
quodam scelere obstrinxissent, meritum sane supplicium invenerunt.
Duodecírn virá oum duaous mulierjbus íngenuurn adolescentem Ohris-
tiarrum ocoulte captum atque in proximas edes abductum obstructis re-
pente fauoibus misere strangularunt et adapertís venís sanguinem eius,
dum animam sensim et singultim efflaret, partim absorbuerunt, partim
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aliis asservarunt, corpus autem in partes dissectum membratim humi de-
foderant. Cum adolescens diu a parenti bus quesitus nusquam appareret
satisque constaret eum pridie invico Judeorum versaturu haud postea
fuísse conspectum, legitéma in-fudeos-q'uest{o constituitur. Liotores in
eorum edes ,irrnmissideprehensis recentibus cruoris notis dominum cum
tota famiha cornprehendunt ; ,in questdonem abrepte mulieres metu tor-
mentorum adacte totarn facinoris indignissimi sériern confítentur :
quarum testimonio convicti relíqui palati-ni iussu, qui predectus urbis
erat, omnes magno ad id excitato in foro inoendío conflagrarunt, alii, qui
minus videbantur obnoxa, rnagno peeunie numere sunt mulctati. Cum
autem esembus cansas tanti patrandi facinoris per tormentorum cru-
eiatum eruererrt, quattruor eas esse reperiebant, quibus Tyrnavdae tum et
alias sepe in aliis regionibus eo se Judei flagitio astrinxissent; unam, quod
ita rnaiorum auctorrtate persuasum habererrt Christiani hominis san-
guinem perpetuis in circumcísione appositum sistendo sanguini opportu-
num esse rernediurn ; aIterarn , quod eundem ad conciliandum inter se
amorem plunirnum valere in cibo datrumexístimarent ; tertiam, quod cum
viri ac mulieres eqrue apud eos fduxu rnenstrui Iaborarent, sanguánem
hominis Christiani epotum idoneam ad id morbi esse medicinam experti
erant ; quartam, ut 'Vetusapud se, sed recondítum decretum exequeretur,
quo quotidianís sacnifíciis in adiqua regione Chrisfianum deo sanguinem
ldbare coguntur, quo factum esse ddctitabant ut án eum annurn ea sors
Judeis Tyrnaviensibus obtigisset, Hec omnia salutis anno quadrrngente-
sírno nonagesírno quarto supra mildesimum iricommoda contigerunt."

Fógel, Iványi, Juhász: IV. 254-255.

196.

1495. június 21. Buda. Zápolyai István nádor előtt Szentgyörgyi ,.Groff"
Zsigmond fia, Tamás, továbbá Kis Mendel Izsák budai zsidó, a köztük
fennforgó adóssági perben Szécsi Miklós, monyorókereki Ellerbah Já-
nos, asszonyfalvi Ostfy László, György és András győri kanonokok, mint
választott bírák közbenjárására bizonyos föltételek mellett békésen ki-

egyeznek.

"Nos Stephanus de Zapolya comes perpetuus terre Scepusiensis,
regni Hungame palatinus et judex Comanorurn, memorie comrnendamus,
quod egregius Thomas f ilius magnifici condam Sigismundi Groff, comitis
de Bozdn et de Sancto Georgío ab una, ac providus Isaac Kysmendel
dictus Judeus Budensis, partibus ab aha personaliter coram nobis consti-
tuti, sunt confessi in hunc modum, quod licet idem Judens Isaac Kysmen-
del iamfatum comitem Thomam ratione certorum debitorurn ac usurarum
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superinde acumulatarum, quibus videlicet condam Sigismundus, pater
dicti Thome Groff ert;condám Johannes freter ipsius Sigismundi cominis
carnalis, Judeis Nussel et Hosman, in_civitate.TirnaylensL~Qmmor~nt_i}~_u~_
iuxtacontínentiarn certarurnléterarum obiigatoriarurn et impignoratiti-
arum superinde coníectarurn, debitores obligabantur per ipsos Judeos
Nussel et Hosman darnfato Judeo Isaac Kysrnendel vigore certarum Ii-
terarum fassionalium, datarum et inscriptarum de speciali commissione
etmandato regie maíestatds nestrem in presentiam traxerát in causam
causaque in eadem ipsum Thomam comitem exinde aggravare pretenderit.
Tamen ipsí ordinatione etcomposíeíone magnifaeorum Nicolai de Zeech,
Johannís Ellerboh de Monyorokerek et egregii Ladielai Olsphy(!) de
Azzonfalva, necnon venerabilium Georgii prepositi kathedrális et Andree
arohidiaconi Mosoniensís et oanonácorum ecclesie Jauriensis ánterve-
mente, ad talem pacis et concordie devenissent unionem, yrnmo deve-
nerunt et se concordasse retulerunt comm nobis eomodo, quod annótatus
Thomas Groff pro cunctis debitis necnon sumis pecuniarum ert;usurarum
superinde accumulatarum in Iiteris ipref.atorum Sigismundí et Johannis
comitum ínscriptionaljbus eí.űmpignorabiciis conterrbis mille et centum
florenos auri in duobus terminis modo et ordine infradeclarandis pre-
fato Isaac Kysrnendel dare persolvereque et satisfacere deoeret ert:te-
neretur, primo videlicet vagesimodie a die datarum presentium comput-
ando sexingentos florenos auri, aliam vero residuitatem dictorum mille
et centum florenorum, videlacet quingentos illorenos auri in festo Cir-
cumcisionis domtra proxirne venturo paratis in pecuniis aut auro vel ar-
genteriis, gemmis, lapidibus preciosis, annulis' mobilibus et aliis simili-
bus relbus duntaxat pretaosis aurum et aogenteria juxta ponderationem
et estdmationem, alias vero res precicsas secundum valorem qualitatis et
quanbitatis ipsorum rerum preciosarum in singulís duobus terminis pre-
tactis semper his in civitate Budensi coram Demetrio jurato, Martino
Wthwes et duobus magístrís Cehe aurifabrorum civibus soihicetBudensi-
bus plenarie et sine defeotu dare persolvereque et satisfacere deoeret ert:
teneretur , taLiobligaminis vinculo medáante, Quod si unemoratus Thomas
Groff premíssa lÍntoto vel an parte suo modo non adimpleret 'Velinfnin-
gel-et quoquomodo, extunc ipse Judeus Isaac Kysmendel elapso ipso
ultimo solutionis termino, solum vigore presentium in dominium totalis
possessionis ipsius Thome Groff Thedyod vocate in Comitatu Posoniensi
existerrtis condescendi, eandemque pro se ipso ocoupanddet pro predictis
mille et centum florenis auri vel pro summa illa, in qua defalcatio tem-
pore solutionis facta fuerit titUilopignoris dnfra tres menses tenendi et
conservandi fructusque et ubilátates eiusdem percipiendi haberet potes-
tatis facultatem. Ubi autem transactis ipsis tribus mensibus iamfatus
Thomas Groff prelibatam possessionem Thedyod a pretacto Judeo Isaac
Kysmendel pro prefatis mille et centum florenis auri non redímerít,
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extunc idem Thomas Groff in dupplo prefatis mille et centum floreriorum
auri convínoeretur et oonvínci deoeret eo faeto, jamfatamque posses-
sionern suam Thotdyod non aliter quam pro dictis rnille et centum
florenis auri ac dupplo eorundem mille et centum florenorum auri ut-
puta duobus rnilíbus et ducentis, exclusa defalcatione ápsíussumme flo-
renorum persolutorum, ab eodem Judeo Isaac Kysmendel vel aliis, si
forte quibus idem eandem impignoratíonem cedere posset hoc adiecto,
qruodsi prefatus .Iudeus Isaac Kysmendel de prescriptás argenterdís et
aliis ut prefertur, rebus preciosis tempore solutionis et depositionis
eorundem coram pretactis quatvor civíbus modo premíssoad id depu-
tatis non contentaretur, extuncipsi quatvor oives ipsas res ita et taliter
prefato Jazdeo Kysmendel dare et in manus earum assignare debererrt,
ut videlicet huiusmodi res .illam summam florenerum pro qua res ipse
dido Judeo Kysrnendel dare debebunt, excedere et pro sufficierrti
pignore dare et de SUmJl11.apecuniarum secundum quantitatern rerum
in sortern dictorum mi1le et centum florenerum in síngulís terminis solru-
tionis et satisfactionis antedictis persolutorum semper florenorum auri pro
quot et quantis huiusmodi res per ipsos cives modo prenarrato lírnitate
extitássent defalcare et condescendere deberent, et msuper res ipsas per
prenótatos cives prefato Judeo Isaac Kysmendel in quolábet tenmínorum
predíctorum título pignoris datas ádernJudeus Kysmendel infra tredecim
ebdomadas integras absque aliqua usura superinde excrescente tenere
deberet, elapsis autem ipsis tredecim ebdomadis, post ultimum scilicet
terminum solutionis, si ipse Thomas easdem res redimere neglexerit,
usura superinde acrescere posset, universas etiam literas obligatoriales,
ímpignoraticias et dnscriptionales et alias quaslibet in facto pertactorum
debitorum memoratorum condam Sigismundaet Johanms comitum, vide-
licet surnam noníngentorum et sexaginta florenerum auri jn se deno-
tantern eidern Thorne Oroff plenarie et sine defectu, habita satisfactione
idem Judeus Isaac Kysmendel reddere et restituere et ánsuper literas
superinde expeditorias facere et dare deberet et teneretur. Casu autern
quo aláque litere obligatoriales, rmpignoraticie et alie anscripticnales fac-
tum prescriptorum debitorum tangentes aput prefatos Judeos Kysmendel,
Nussel et Hosman qualitercunque remanerent, extunc tales látere inanes,
vane, casse et virubus carsture haberentur, ad que premissa et quevis
premissorurn singula partes presciipte personalibus astarrtibus, prefatus
Thomas Groff fide sua chrisuíana, ante1atus vero Judeus Isaac Kysmen-
del similiter fide sua Judaica se sponte obligarunt coram nobis, harum
nostrarum vigore et testimonio Iiterarum mediante. Dátum Bude, die
Dominico proximo ante festum Nativitatis beati Johannis baptiste, anno
domini rmldesimo quadríngentesímo nonagesírno quinto.

Eredetije papíron, alul rányomott töredékes pecséttel OL. Dl. 20 330.
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197.

1495. július 24. Az egri káptalan előtt özv. Pásztói Miklósné, Ilona asz-
szony elzálogosít ja Kis és Nagyarlói birtokrészeit a Bellyen-i testvérek-
nek, elsősorban azért, hogy férjének zsidóknál lévő adósságát rendez-

hesse.

"Nos Capitulum ecclesie Agríensis, Memorie commendamus per pre-
sentes. quod nobilis domina Elena, relacta egregri quondam Nicolai de
Pazthon onera et quelíbet gravamina mobilium puellarum Barbare, Ka-
theríne et Ursule filiarum suarum in subscráptás super se asstimendo
coram mobis personeilster constítuta, sponte et Iibere confessa est in hunc
modum. Quomodo ipsa pro quibusdám suis necessitaitibus et preci pue
pro debitie per .ipsum quondam Nioolaum, dominum et maritum suum a
quibusdám Judeis contractás expediendis tetales portiones possessíonaraas
prefati condam Nicolaí domini et mariti sui Jinpossessionibus Kysarlo et
Nagharilo vocatis an Comatatu Borsodiensi existentsbus aput manus suas
pro dote et rebus paraphernalibus suis ac iuribus quartaliciis sive quarta
puehleri prefatarum :Di1i.anumsuarum robitis, simulcum cunctis eorundem
utilitatíbus et perténenbiis quibuslibet, tenoís scilicet arabilibus cultis et
incultis, et( ... ) agris, pratís, pascuís, silvis, nemonibus, aquis, aquarum-
que decursíbus molendinis, molendínorumque locis, vineis , vűnearum
prornontoriis et generaliter quarumlibet uti1italtum integrítatábus quovis
normnis vooabulo vooitaJtis ad easdem de jure spectantibus et pertanere
debentábus, ac portdone tributi in eadem Nagharilo exigi sohti, demptis
tamen domo et cunia oobiiliitatis ápsius quondam Nicolad in eadem
Naghasilosítuaeís, quam prefata domina Elena ínhabitaret ac .terrás ara-
bilibus, pratís, pascuis, silvis et nemoribus ad eandem curiam nobilitarern
speotantibus, nobilibus Ladislao, Gallo, Alberto et Benedietc de Beílyen
pro sexaginta florenis auri purr Hungaríoalis, honi et iusti ponderis,
plene ut dixit, ab eisdem Ievatis et receptís pignord obligasset oblíga-
vitque coram nobis eo modo, ut dum et quando prefata domina Elena
et filie eiusdem predácte preseriptas portiones possessionarias aid se
redírnere posset et valeret. extunc iidem Ladislaus, Gallus, Albertus et
Benedictus rehabitis príus presorűptis sexagiuta filorenis aureis rerum
estímatione quanurrdtbet seolusa easdem eidern remittere debeant et
tencantur. Assurnecido nihilominus annotata domina Elena meanoratos
Ladislaum, Ga1lum, Albertum ert: Benedictum ID pacifica dornánío pre-
scráptarum portíonum vpossessionaréarum infra tempus redemptionis
earundern contra quoslibet áuridicos impecitores causidicos et actores
protegere. tueri, et eonservare propriás suis Iaboribus et expensís harum
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nostrarum vigore et testimonic diterarum mediante. Datum in profesto
B. Jacobi Apostoli. Anno Dornini Millesimo Quadringentesimo Nona-
gesímo qudnto.

OL. Da. 97.527. (fénykép)

198.

1495. szeptember 29. Kivonat Bakócz Tamás egri püspök számadáskooy-
véből.

"... Johanni Judeo quem dominus miserat de Alba Regali ad Agrsam
cum Iiterís, iterum remisi ad dominum pro expensis ... den. 1. c."

Eredetije Bécsben (volt) a Staatsarchivban, Ungarísche Urkunden B. 29. jelzet
alatt, ebben bejegyzés a BB/b. lapon.

199.

1495. Bonfini feljegyzése az ezen évben lefolyt budai zavargásról:

"Tumultus a Christianés pueris iiIl vico~m casu est excitatus
indecora nimis petulancia ,in eorum danuas ínsultantibus ac vitrea fene-
strarum specella temere lacerantibus, quos oum summ opere pro viribus
Judei ínstituíssent, ingentem adversus se hurnilium hominum rnulti-
tudinem concitarunt et eorum maxime, qui rebus domesticis impedití
facile spe prede et rapinarum ad quodcunque flagitium adducantur,
Quem tumultum cum, quoquemodo possent, sedare Agriensis famíláares
domo egressi vellent. maiorem nnulto fecerunt et gravíus plebis etiam
amirnos írrítarunt, quod Agriensis dmponende dice V'll.'lgoauctor existi-
marctur et superiore item anno familiares eius ad defenderrdas Iudeorum
iniurias missi, mortem tribus Christianis adolescentibus intulissent.

Rixa usque noctern perducta, aliquorum regulorum interoursu de-
mum sedate represseque rapine sunt. Illucescente autern die rnuilti partim
superioris diei parum secunda pugna incensi, partim se prede certiore
iblecta Iudaicarum edium oppugnationem renovant, creseenteque in horas
rruzltitudine, in eorum tecta valvis danuisque refractis állapsi supelleetilem
dinipiunt, pignora asportant, vasís aureis argenteisque, vestíbus sericis
auroque intextis manus miiciunt; aldi longe ab edibus quasi in statione
locati abeuntes cum preda hornines opportuniore consilio aggressi, no-
vum diversis urbis parti bus tanmultum spoliandorum illorum causa rnis-
cent, et, quod turmsltum magís augebat, familiares procerum, qui regis
dominorumque suerum iussu ad reprírnendum tumultum occurrerent,
pariter ad ediurn rpopuleticnem conversi iniurias, quas defendere si-
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mulabant, vehementius ínferebant. Quare in tanta totius cívítatís trepí-
datdone et universo omnium prope periculo rex ad summum remediurn
devemendum ratus, prefeoturn aule cum pretorianorurn conorte immictit,
qui cum unum alterurnve abreptum subitoínspectantibus ceteres obtrun-
casserrt, reliquos omnes faoide instantis supplicii terrore continuit."

Fógel, Iványi, Juhász: i. m. IV. 274.

200.

1496. március 21. Kivonat Schöttel Mihály soproni városi kamarás szám-
adáskönyvéből:

"... Idem Mathes Schraiber vnd Wolffgan(g) Sueter, alsz sy gen
Prespurg sind zogen zv Mitervasten von wegen der juden zerung geben
IlII tal. den., vnd der Ratt Andre zu fuer geben ... VIlIl sol. den."

Házi: 1. m. II/5. 60.

201.

1496. július 17. Buda. Lumpeze Kelemen "mit den andern" levele Kés-
márk város tanácsához, melyben többek közt írja, hogy:

"Gerucht zu wissen, das wyr in grossen nothenn vnd hohen be-
kwmmernis wnss lebenn zeynth, wan am montag vor Margarethe, den
selbigen tag IlII awloeff zíndt gewest of.dyJ':!,lden VIndin ir hewzer vnd
gutter genommen WJIldawfgebrochen vnd of haiden ta1len-Criste wnd
Judenn viI errnorth sinth."

Eredetije Késmárk város levéltárában fasc, XXXIV. n. 6. jelzet alatt. Kiadta:
Domanovszky Sándor: A szepesi városok árumegálrításí joga. Bp. 1922. 260-261.

202.

1497. január 13. A nádor előtt Bakócz Tamás egy zsidótól magához vál-
totta Gyertyánost és Megyehidát (Vas m.) 2000 forinton, melyeket még
II. Ulászló uralkodása elején, a zavaros időkben Ellerbach János zálogo-
sított el.

OL. Erdődy-család vépí lev. Eredetije a vasvári káptalan magánlevéltárában.
az Erdődy-család iratai között. A rossz állapotban levő eredetiról készült, nehezen
olvasható fényképmásolat után.
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203.

1497. április 25. Arad. Losonczy László tárnokmester utasítja szalánci
várnagyát, Csapy Albertet, hogy valamely birtokának visszaváltására
szükséges pénzt helyezze amegye bírói székérc letétbe. Ha pedig az el-
lenfele "zsidó szokás szerint" kamatot is követelne, Budáról parancsot

eszközöljön ki, hogy köteles legyen azt felvenni.

"Egregie nobis sincere dilecte. Que nobis scripsistis, per omnia intel-
leximus. En per nos ad hoc oapítulum Orodiense accedens Jiteras pro-
curatoríales ordinavimus et constituímus, quatenus per Latorem presen-
tium vobis transmisimus, Ideo petimus vos vobisque committimus, qua-
tenus in factás nostris diligenter procedatis et tam attenta aura, quod in
illa sede Nobilium nobis fidem prestando ne drrvendatis.Item in causa
MichaeldsNylas contra Ladislaum de Kyswarda suscitata, eidern Michaeli
Nylas auxilio et adiutorio adesse velitis, omni cum posse vestra. Ceterum
Petra Kenderesy dllaspeounias redemptionales nestras deponatis et
restátuatis et si Ievare reeusaret gaudens pro usura, ut ceritus Juderus,
extunc etiam de BaidaIiteras preceptoriales adduoerefaciatás, per quas
idem dpsas pecunias Ievare teneatur. Seoruspremissis non facturus. Ex
oppido Orodiensi, feria tertia in festo Beatd Marci Ewangeliste. Anno
Domini etc. LXXXX septimo.

Ladislaus de Lossoncz
Thavernieorum Regalium magister.

Utóirat: Item de omnebus factlisnostris supradictis traetetés cum La-
dislao Theghzes ipsumque nomine nostra amrnoneatis, ut sit consilio,
documento et adiutorio.

Hátán: Egregío Alberto Chapy de Ezen, castellano eastri nostri Zalamcz nobis
sincere dilecto.

OL. Dl. 82.111. (Zichy-levéltár, Zsély.)

204.

1497. november 20. után. Kivonat az ezen évben tartott országgyűlés
(Rákos) irataiból:

"Acta vnnd geschicht dess Rakusch, das list des Landtags, so nem-
lich im lannd Vngern gebalten ist. Anno etc. LXXXXVII .... Item es
soli kratinjud annders gen, dannaín Jud, surist wölle man im nemen was
er antragt, das zwischen sein unnd des Cristen underschid sey."

Eredetije Münchenben, Hauptstaatsarchiv, Litt. Brandenburg. n. 1095/2.
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205.

1498. augusztus 24-1499. május 18. Schöttel Mihály soproni polgármes-
ter és városi kamarás számadáskönyvéből kivonat.

"Item Hatzschel, jud hat geben zynnsgellt von seinem hawz, V tal.
den .... Item Jekeí judiri dedit von ierem haws zynns fl. 1. ... Item
Hátzschel jud dedit an dem gegnburtigen heiring jar an seinem haus-
zynns fl. II."

Házi: i. m. II/5. 77-78.

206.

1498. szeptember 15. Léva. Nagylucsei Ferenc levele Nagylucsei Dam-
jánhoz, melyben az ingatlanok fölötti osztozkodás tárgyában Revistyére
hívja s megjegyzi, hogy ha el nem jönne "nos pro oerto, amplius ascen-
dere non possumus, quia Deum testor, quod etiam ad istarn ascensioriern
res aureas inter judeos impignoravi et cum illis pecuniís ascendimus,
quia fraternitas vestra bene scit, quod nos non habemus unde recipere."

Eredetije papíron, melyről a záró gyűrűs gemmás pecsét elveszett, OL. Dl.
20728.

207.

1499. február 28. - A leleszi konvent néhai Losonczy László fia, Zsig-
mond és László özvegye, Orsolya asszony kérelmére - akik "propter
válidas ipsorum dnfirmitates et viarum díscrimina", a konvent előtt meg-
jelenni nem tudnak - kiküld két szerzetest Szent Mártonba, ahol a ne-
vezettek közül Zsigmond vallja, hogy azt a két drágakövet, amely a zsi-
dóknál zálogban van, "ad festum Resurreetíonís domání" kiváltja és az
özvegynek átadja.

Erdődy család galigóci Ievéltárában, lad. 98. Iasc. 17. n, 4.

208.

1499. március 14. Buda. Il. Ulászló király levele a Szentgyörgyi és Bazini
Péter comes erdélyi vajdához, melyben leveleire válaszolva többek közt
írja, hogy tudjuk, hogy te a lengyelországi Izrael zsidó és a szebeni pol-
gárok közt (ínter judeum Israel de Polonna et cíves nestros Cibinienses)
igazságot akartál tenni, de a szebeniele nem akartak bíróság od elé állani,

95



hivatkozva szabadságaikra. A szebeniek szabadságait tiszteletben is kell
tartani, eltekintve attól, hogy a város tanácsa bíró és fölperes egyszerre
nem lehet. Igy tehát ítélkezésre a szász székek bíróságát kell felhívni, és
ha a felek közül valamelyik ennek ítéletével nem lenne megelégedve, föl-
Lebbezhet a mi személyes bíróságunk elé. Ugyanígy, mint ezen zsidóval
támadt perben, kell a nemesek és a szebeniek közt felmerülő perekben
is eljárni.

Eredetije Münchenben, Hauptstaatsarchiv, LiM. Brandenburg. n. 1056/l.

209.

1499. május 2. Kivonat Stadel Mihály soproni polgár végrendeletéből:

"Hem eym juden pin ich scholdíg zu dem nachstkünffigen Sand
Mertten tag XVI guldein ... Item dem Marhel juden stend zwo grallein
patrnostern vmb II tal. den."

Házi: i. m. rr/i. 261.

210.

1499. május 18. után. Kivonat Schöttel Mihály soproni polgármester és
városi kamarás számadáskönyvéből:

"... Item Liebphardt juden kalich VI meczen per Ill. sol. den ...
Item Liephardt juden mawrziegel III c. per LX. den ... Item Hatzschel
jud mawrziegel III c. per LX. den."

Házi: i. m. II/5. 82, 85.

211.

EJ. n. (XV. század) Spilberg. Kukwicz Waczlalb, morva al kamarás ír Po-
zsony városába a cseh király zsidaja, MU3s1von Brim érdekében, akinek
egy pozsonyi polgár adósa. Kéri a várost, fizettesse meg adósságát pol-

gárávaI.

"Mein Dinst zu vor erbern vnd waysen libnn freunt. Ich lass euch
wíssen, das an mich gepracht hat meins Gnedígen Herrens des Kunígs
Jud, der Mussl von Brim, wye im euer mitpurger Larencz Soherer mit
seinem pruder schuldig sein. Darumb pit lichauch líbenn freunt, das es

96



dy enkeen(?) darczu haldt das sy dem obgeschriben Juden peczalen vnd
getraw euro, das ir darín ewem fleíss tun wert, aJS ich duroh ewren
willetn tun twold, was auch Hb war. Datum Spilberk feria quarta post
Resurrectionis Domini.

Waczlab von Kukwicz unterkarner jm Merheen.
Hátán címzés: Dem erbern vnd waysen purgerrnaster vnd dem rate der
Stat Prespurk rneinem liben freunden dd.

OL. Dl. 48.173.

212.

XV. század. Az Éthy Máté formuláskönyvében lévő zsidó eskü szövege.

"Juramentwn Judeorum. Juras tu Juda in hac forma videlicet per
Deum patrem omnipotentem .Sabaot, qui apparuit Moysi in rubro vel per
verurn Adonay patrem, quod respondebis recte et veritatern dices de eo,
quod interrogaberís, Respondeat: Juro. Et is tu culpabilis eris vel per-
iuraberis sis dispersus inter gentes et moriaris in terra inimicorum tuo-
rum et sic terra absorbeat sicut Dathan et Abyron. Respondeat: Amen."

Eredebi bejegyzés a gyulafejérvárt Batthyáriy kőnyvtárban F. 5. VI. n. 17. jel-
zet alatt őrzött kézirat CCXXXIIII(ib. lapján. Ugyanezen eskű kézirata egy ugyan-
csak a XV. századi példányát őrizte az esztergomi főkáptalan magárslevél.tára is,
de ez a példány később ebtűnt,

213.

XV. század. Zsidó vonatkozású kódex a gyulafejérvári Batthyány-
könyvtárban, rnelynek címe: "Rabbi Samuel Maroccanus: Epistola ad
Rabbi Isaac sive rationes breves ad reprobandos Judeorum errores, trans-
lata per Adphonsum de Bonihominds (ordinis Praedíoatorurn).

Negyedrét papír kézirat, hasábos folyóírással. a XV. század elejéről, jelzete
J/5. IV. 10. Ugyanitt egy XV. századi colligatumban, annak harmadik részeként
meg van ugyanez a kézirat a XIV. század végéről. Jelzete H/5. II!. ll. - Varju
Elemér: A gyulafejérvári Batthyány Könyvtár. Bp. 1899. 183. és 195.

214.

E. n. (1500 körül). A Csetneky-család osztálylevelében felsorolja Cset-
neky László könnyelmű gazdálkodásának emlékeit:

,,14. Articulus. Quod idem Ladislaus Czythneky a prefato Johanne
Czythneky quatuor decírn nova tapetia, et triginta sex coclearia ar-
gentea. et quatuor eupas deauratas alienavit, Judeis ímpígnoravdt ... 19.
Articulus. Quod prefatus Ladislaus Czythneky a magnifdca domina con-
dam magnifící Emerici de Zapolya, alias pallatini Regni Hungaria etc.
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tricentos florenos auri mutuo et spe restitutionís Ievaverat, cum quibus
Wyennam transísset pro ocoupatíone possessionis Gorozlo vocate, et ~bi-
dem unam quantétatem ííllorum florenerum exposuisset, cum resi-
duitatibus vero illorum florenorum certas res argenteas a Judeis rede-
misset. Quas quidem res argenteas viceversa Judeis impignorasset ... "

OL. Andrássy család betlóri ágának levéltára, esetnek, fasc. 15. n. 22. (foto).

215.

1500 körül. Arany, ezüst, ruhaneműek és egyebek vásárlásáról szóló föl-
jegyzések.

"... Item emat apud apud Judeos tres euppas et in qualibet ad maxi-
mum sint tres marce argenti ... Item unum peplum fl. II ... Item unum
peplum fl. I ... Item tria serta gemmata ernat apud Judeos in crederitiam
et ista duo pepla."

Ismeretlen személy által írt eredetiek. OL. Batthyány-család lev. a középkori
szám adások között.

216.

1500 körül. Valami ismeretlennek feljegyzései árukért zsidóknak járó
tartozásokról.

"Debita Judey. Item duo paplan flor. XlIII. Hem tria pepla flor. VI.
Itern tria críniha de gernis facta partha flor. XVIII. Item gemma emimus
fl. XVI. Viridam(!) thafotam fl. II. Item collarium wlgo Nyaghba we-
theth B. XIII 1/2. Hem sex ulnas mgrum Barson fJ. XV. Hem pro re-
demptione literarum fl. XL."

OL. Batthyány-levéltárban, középkori szám adások között,

217.

1500. május 6. Pozsony. Szentgyörgyi és Bazini Tamás gr. a nagyszom-
bati Gumprecht zsidónak nyolcvan forintról, forintját tíz silling fillér-

rel számítva, adóslevelet állít ki.

"Wir Thoman Graff zu Sannt Gorigen vnd Bosíngen etc. Bekennerr
fur vnns vnd vnnser Eriben vnd thun khund offenlich mit dem brieff,
das wir vnuerschaídenlích schuldig worden sein vnd gelten sollen dem
beschaiden Cumpreont Juderr von Tirna, seiner hawsfrawen vnd iren
Eriben, weliche schuLd dann von dem Trostel Juden der Gumprechtin
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vorigen num herkhumbt, darumb wir dann mit dem Gumprechten Jud
seiner hawsírawen vnd iren Eriben gancz vndgar veraint vnd vertragen
sein vmb achcziCikgulden, albegen zehen scháliíng' phenning fur ain
gulden ze raitten, der wir sy ausrichten vnd bézalen sullen, vnd wellen.
Nemolichen viersziok gulden auff nagstkhunftigen Sannd Michels tag
nach dato des briefs, vnd die anderen víercziokgulden auff sanrit. Gorigen
tag nagst nach volgund vnd soltehe Sum sol angesaiech steen ain gancz
Jar. Wer aber sach, das wir den Gumpreohten seiner hawsfrawen oder
Eráben zu solchen abgestymbten tagen nicht bezalten vnd Inn damit
verzugen, als dann so soll ain zymblicher gesuech darauff genn. Wir
geloben vnd versprechen In auoh fur all geweltig hannt kain eingriff
nach Irrung darein ze khommen nach gestatten lassen. Wo aber Gump-
reclht die Summ gelts auff zymblichen gesueeh rut ansteen wolt Iassen,
ais dann wellen wir Im solh Summ gelts onald sein Mus Zerung vnd
nach rayssen, auoh on allen seinen schaden beza1en trewlich vnd
vngeuenldch,danunder wir vnns Verpánten alles das war vnd stat ze-
halten, so oben geschriben stet. Mit Vrkhund des breifs bewart mit
vnnserm aufgedruokten Secret petsohaft, der geben ist zu Prespurg am
Míttiohen nach Sanrit Philips vnd Sanrit Jacobs tag der heiligen Zwelf-
poeten tag, als man zelt nah Cristi vnnsers Hererr Gepurd thawsennt
vnnd in funffhundertisten Jarn.'

Eredetije papíron, OL. m. 25402.

218.

1500. Kivonat a pozsonyi káptalan egykor Keszthelyen őrzött országos
levéltári protocollumából:

"folio 14. Comes de Bazin et Szentgyórgy possessionem Szarva in
Comitatu Posoniensi Judeis oppignorat.

folio 19. Judaeus Jacobus Muster de Posonio certum pomerium
oppignorat nobilibus de Ilka in territorto Iikensi."

Festetics család keszthelyi könyvtárában, V. 110. Régi jelzet alatt, 1-2. lapon.

219.

1500. Bát. Hangácsi Mihály végrendeletében meghagyja, hogy Mendel
Izsák zsidónak fizessék meg azt a 18 forintot, mellyel tartozik.

.Jtem Judeo Mendel Isak vocato obligor florenis XVIII vel citra,
super quibus propria scripta manus mee eidern dederam sine aliquaJi
computatíone usure, il:loseidern reddant et dicta manuscripta ab ipso
recipiant."

OL. Dl. 72 087.
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220.

1501. január 12. (Sopron). Eisvogel Farkas özvegyének, Annának vég-
rendeletéből (kivonat).

" ... Item der Jakel judin II. tal. XV. den. vnd den gesuech hab
ich allen entricht."

Házi: i. m. II/l. 271.

221.

1501. április 20. Vasvári káptalan előtt felsőszenterzsébeti Sydó Miklós
eladta keresztúri sessióját (Vas m.) 20 arany forint on petróczi Heti-
czelffy Lőrinc fiainak.

OL. Dl. 46547.

222.

1502. július 18. Buda. Mendel Jakab országos zsidóbíró elismeri, hogy
Pásztói János minden adósságát megfizette.

"Ego Jacobus Mendel Judeorum prefectus universalium. Do scire
omnibus stilo literarum et recognosco, uti egregius dominus Johannes de
Paztlo(!) de debitie uníversalibus, quibus mihi obdigabatur, omnino me
contentum fecit et debito modo mi recompensam expeditus est, ymo et
ego Mendel dica esse excusart:um.Ad rei autern maiorem cautelam Irteras
meas domino Jonanni de PazJ.o(!)dedi oonservandas, Actum Bude, feria
secunda post festum Sanctorum Benedieti necnon Zorardi martirum.
Anno Domini Mmo qu(ingentesimo) secundo."

OL. Dl. 97 562. Papíron, alul papírral fedett gyűrűs pecsét, mely szakállas,
süveges zsidó fejet ábrázol.

223.

1502. augusztus 19. (Sopron). Kivonat Holzapfel Mihály festő, soproni
polgár feleségének végrendeletéből.

" ... Item dem Behelm jud bin ich schuldig XXVIII. fl. daran ist er
mir I vass schuldig .... Item dem Ysaakh juden bin ich schuldig XV fl.
... Item der Jekel [udin bin ich schuldig XVII. fl."

Házi: i. m. II/l. 279-280.
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224.

1503. augusztus 23-31. Kivonat Estei Hippolit érsek gazdaságának szám-
adáskönyvéből.

"... 1503., 23. augusti. Emi ab una ebreo florenos italos de auro pro
denariis sex unum, tricentos et decern et octo, dedi florenos decem et
novern et denarias octo .. fl. 19. d. 8.

Item ab una alio ebreo emi florenos de aura ungar-icales centum et
quinquaginta duos pro denasiis septem unum, in toto dedi florenos decem
et denarios sexagirita quatuor fl. 10. d. 64.

Item emi ab uno ebrero 72 florenos hungaricales aureos pro denariis
septem unum, dedi in toto florenos quinque et denarias trigmta duos
fl. 5. d. 32.

25 augusti Bude. . .. Itern emi aJbuno ebreo florenos hungaricales
aureos quadraginta, pro denariis octo unum, dedi florenos tres et de-
narios viginti fl. 3. d. 20.

Item ab una alio ebreo enni fdorenos hurigaros de aura septuaginta
septem pro denariis acto unum, dedi florenos sex et denaráos sexdecírn et
nota, quod aurum nunc non reperítur, quia familiares legats posuerunt
istam karistiam et sic sunt ita cari etc. fl. 6. d. 16. Summa fl. 138. d. 82.

1503.Bude, 27 augusti. Emi a duobus hebreis florenos de auro hun-
garicales centum et duos pro denaníís 000 unum, dedi in toto florenos
acto et denaraos sexdecírn .. fl. 8. d. 16 .

Item emi ab uno hebreo florenos viginti quatuor hungaros pro de-
nariis octo unum, dedi florenum unum et denarios nonagínta duos fl. 1.
d. 92. Item ab eodem hebreo emí florenos hurigaros octuoginta quinque
non justi ponderis pro denariis rtrábus unum, dedi flore nos duos et de-
naríos quinquagintaquínque fl. 2. d. 55. Summa fl. 46/50.

1503. Budae, 28 augusti. Emi ab una hebreo florenos septuaginta
duos hungaros pro denar iís acto unum, dedi florenos qumque et denarios
septuagintasex .. .. ft 5. d. 76. Item emi
ab una alio hebreo florenos sexagirita octo pro denaniís octo unum, dedi
florenos quinque et denar-ios quadraginta quatuor .. .. fl. 5. d. 44.

Itern emí ab uno hebreo florenos quinquagintaseptem hungaricales,
pro denarüs acto unum, dedi in tot florenos quatuor et denarias quin-
quagirita sex .. .. fl. 4. d. 57(!)

Ultima augusti Budae. Emi ab una hebreo florenos triginta quatuor
pro denariís octo unum, dedi florenos duos et denarias septuaginta duos.
fl. 2. d. 72. Item atbeodem emi florenos tredecsrn pro denarilis acto unum
hungaricales, dedi unum florenum et denarios quatuor fl. 1. d. 4. Item
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emi alios centum et quínquagínta florenos hungaricades ab uno hebreo
pro denarris octo unum, dedi dn toto florenos undecím fl. IL"

Eredetije Modenában, Archivic di State, Carnera ducale casa amministrazione
cardín. lppolli:to primo d'Este, vescovado d'Agrioa,registri .1503-1506., a VI. k. 153.
a-bo és 154fb. lapokon.

225.

1503. december 5. Buda. Lardis Tádé, az egri püspökség javainak kor-
mányzója, Budán a zsidó kapun kívül egy elhagyott házat 110 forintért

megvásárol.

,,1503.Budae, 5. Decembris. Quia multocíens in anno vado ex neces-
sitate Budarn et omnia sunt -in caro foro et cum diffieultate maxima
possum reperire hospitiurn pro equis, pro me et pro famu1is, emi unam
desertam domum extra portam Judeorum pro florenis centum et decem,
ut possim Iocum -propr.iu.ffihabeie,'qua:ndo vado Budarn et emere neces-
saria in tempore fl. 11O."

Eredetije Modenában, Archivic dii Stato, Caanera ducale casa ammíndstrazione
cardin. Ippolito primo d'Este, vescovado d'Agrla, registol 1503-1506., a VI. k. 159/a.
lappán.

226.

1503. Kivonat Schöttel Mihálynak, a bánfalvi szent Farkas kápolna
templomatyjának számadáskönyvéből.

"... Hem das man den zwg zelegt vnd verdaakht hat per LXXII
den. vnd XI. bundert lattnage1 per I tal. den. vnd von dem Hatzsohl
juden VI holtz per XVIII sol. vnd von dem Peham juderr VII holtz per
VII sol. vnd II den."

Házi: í. m. II'5. 107.

227.

1503. Kivonat Kramer Gáspár soproni városi kamarás számadásköny-
véből:

"... Item ich(hab) von Hatzschel juden enphangen zynnsgelt II Ih
tal. den Hem Srnolderel jud recepit XVIII metzen kalk, dedit VI
sol. den Item Hierssel jud hat genomen II mutt kalh, jussit magister
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civium, tenetur. . .. Item Smolderel jud reeepít I tausent mawrziegel,
dedit VI 001. den .... Item der Híerssel jud aus der Eysneinstat récepit
IlII M mawrziegel, tenetur." (Ugyanezt a tételt néhány sorral lejjebb
Kramer megísmétli.) ... Item dem potenn der den brieff gan Krump-
pach hat tragen von wegen der judenn, geben XL den.

Házi: i. m. II/5. 120, 124, 125, 126, 127 és 134.

228.

1504. előtt. Abstemius Pál erdélyi püspök 1553. július 6-án Gyalun kelt
és királyhoz intézett felterjesztésében a pénzügyek állását illetőleg egy
mellékletet küld fel a királyok középkori (XVI. század elei) jövedelmé-

nek illustrálására, melynek címe:

"Registrum super universis proventilbus regíe rnaiestatis." Ebben
egyik tétel "Judei Budenses 1. M." (= 1000). Azaz a budai zsidók 1504
előtt ennyit fizettek évenkint a királyi kincstárba. Egy későbbi kéz az
egész tételt tintával áthúzta.

Bécsben a 'közös pénzügyi levéltárban (Hotkammerarchiv) fasc. 15469/a. jelzet
alatt. A szóban forgó jövedelem Ikimutatása 1504. előtt ke'~hetett, rnert Corvin Já-
nost még mmi élőt említi.

229.

1504. március 1. Buda. - II. Ulászló király Désy Imre királyi asztalnok-
mester feleségének, Beukara Johannának, Anna királynő körül szerzett
érdemei jutalmául Pesten, a zsidó telkek vagy házak mellett fekvő kő-

házat adományoz.

"Nos Wladíslaus, Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. Memorie
cornmendamus tenore presentium signifioantes, quibus expedit undversis.
Quod nos debita rneditatione pensantes merita et servitda generose do-
mine Jeanne Beukara vooate, consortis magnifici Emeríeí Desy, dapi-
ferorum riostrorum regaliúrn magista-i, quibus se serenissíme domine
Anne regíne, consorfis nostre charissime án plerísque rebus fídei com-
missis semper assistendo se valdegratam reddere studuit et acceptam.
quorum jntuitu t'UJIn ad 1ntercessionem et supplícationem .ípsíus domine
regine, nostre propterea factam Maiestati, quam etiam premissorum
serviticrum intuitu volerrtes eidem domine Jeanne Benkara nostró regio
occurrere cum favore, quandarn dornum lapideam, in civitate Pesthíensi
habitam, cui a septentrionali domus heredum quondam Laurerrtil Thew-
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gyartho, a parte vero oníentali sessíones seu domus Judeorum, a mer idie
reliete quondam Petri Zabo domusSeu fundicuriarum dicuntur vicinari,
que olim reverendi quondam dornini Nicolai de Bachka episcopi ecclesie
Transylvaniensís prefuisset, sed per rnortem et decessum eiusdern quon-
dam Nicolai de Bachka episcopi ad nos conséquenterque collationem
nostrarn regiam iuxta antiquam et approbatarn eíusdem regni nostri
Hungarie consuetudínem rite et legitime devolute esse perhíbetur et
redacta. simul cum ounctis suis utilrtatibus et pertinentiis quibuslibet ad
eandem dornum de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere de-
bentibus memorate domine Joanne Beukara dicte, suisque heredibus et
posteritatibus universis dedimus, dortavimus et contulimus. immo damus
et conferimus .iure perpetuo et jrrevocabiliter tenendam, possidendam,
pariter et habendam, salvo iure alieno, harurn nostrarum quibus secretum
sig:illum nostrum, quo ut rex Hungaríe utimur , est appensum, vigore et
testirnonio Iíterarum medíante. iDatum Bude, feria sexta proxima post
festum beati Mathie apostoli, anno Domini millesimo quíngentesimo
quarto, regriorum nostrorum Hungarie etc. anno decime quarto, Bohemie
vero tricesímo quarto.

Podhradszky: Historia diplomatica unbis Budensis et Pesthierrsis című kézira-
tában, II. k. 653. a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Könyvtárában. Fol. Lat. n.
1205. jelzet alatt. 1512~ben, rnídőn az özvegy ezt a házat eladja, szomszédságában
már nem említik a zsidó telket vagy házat. U. o. II. 167.

230.

1504. április 30. Buda. II. Ulászló király előtt Marocsai Ferenc ítélőmes-
ter bemutatva és átíratva a király 1504. április 27-én kelt oklevelét, elő-
adja, hogy Payer György előtte a következő bevallást tette: Elsőben, hogy
néhai urai, szalonaki Pankyrher György és Vilmos Bakócz Tamás eszter-
gomi érsektől, de akkor még győri püspöktől 1500, majd pedig 300 fo-
rintot vettek kölcsön. Azután Bakúcz 32 forintot adott "expensatori dicti
condam Georgii Pankynher, ad petitionem eiusdem Georgij Pankyrher
pro redempcione cereorum piccarlorum argenteorum ápsius condám
Georgia Pankyrher, qui protunc apud judeos pro eísdem trigintaquinque
florenis titulo pignorís habebantur". Ezenkívül egyéb ide nem tartozók-
ról is tesz bevallást.

ALuL: Lecta per prefaturn magistrum Franciscum de Marooha. Eredetije pa-
píron, alul papírral födött vörös viasz rányomott pecséttel, a gr. Erdődy-család gal-
góci levéltárában, lad. 50. fasc. 3. n. 25.
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231.

1504. június 15-1505. szeptember 14. - Kivonat Schöttel Mihály sop-
roni polgármester és városi kamarás számadáskönyvéből:

"... Item Merhell jud declit halben zynns von des allten Hatzschlein
juden haws II 1/2 tal. den Item Jekel judin dedit den zynns vom
ierem haws X. sal. den Itern die (jüden) nach ierer gewonheit in der
Kl(ooter gassen") geben I tal. den .... Item (Merihell jud dedit) von des
állten Heczsebein (juden haws halben) zynns II 1/2 tal. den .... Item allt
Behern jüd dedit zu gernerner stat am errtag vör Phingsten XlIII tal.
den.... Hem dem Smölderel juden X meczen per III sol. X. den .... Itern
Ysaac jud I mutt kalich per X sol. den ... Hem Jacob jud VIlI meczen per
LXXX den.... dem Ysaakh drumer per XXXVI den."

Házi: í. m. II/5. 142, 149, 150, 152.

232.

1505. október 2. Sempte. Kanizsay György ruíndorfejérvári bán végren-
deletében megemlékezik Szered városában alapított kápolnájáról, mely-
nek különböző adományokat tesz, többek közt említi azt a házat is, mely-

ben zsidók laktak.

"... capellarn S. Wolfgangi episcopi et confessoris in oppido nostr o
Zéred vooato (dyocesis Strigoniensis) in Comítatu Posomensi existentem
habitam per nos denuo et a primís fundamentis constructam, aliquo
dotare premío, ut ipse Beatissimus Wolf'gangus in quo specíalem post
Deum gerimus f.iduciam, pro nobis dntercedat, rectorque capelle eíusdem
pro tempore constitutus et in futuruni constituendue successivís semper
temponíbus Deum exoret altissirrrum. Primo ergo eddernCapelle in dotem
perpetnam quandam piateam in prefeto oppido nostra Zered habíaam
partibus seilicet meridionalí a domo scole et septentrionali a domo
Mathei Macza didi usque prefátarn Capellarn per nos denuo constructarn
et edificatam se enigendo ert:protendendo, quam alias Judei ínnabítas-
sent."

OL. m. 22560. II. Ulászdó 1510. okt. 2-án Nagyszombatban kelt megerősítésé-
ben. Hártya, függő pecséttel.
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233.

1505. december 11.-1506. Kivonat Ernust János emberének számadás-
könyvéből:

"... Anno 1505 feria quinta ante festum beate Lume in Zabas fami-
Iianíbus dedi peeunias Iunales et primo ... Hem perfido Judeo Fékethe
Mendel debitum solvi plenarie Bude eodem die ft1. VI. c 1/2. Ab eodem
emi pélles marduninas wlgo pegweth f1. XlIII .... Hem propter literas
expeditorias quas fassus est Fekethe Mendel flor. I.

OL. Batthyány-Ievéltárban, a középkori számadások között.

234.

1506. július 11. Buda. - II. Ulászló király előtt Újlaki U5rinc herceg
előadja, hogy "quidam Abraham Judeus, jobagio didi exponentis in
oppido suo Galgocz vooato én Comitatu Nitriensi existenti comrnorans"
köteles lett volna bizonyos adó pénzeket Rahócza várába szállítani, és
midőn Almásra, Tata vár tartczékára érkezett, "tunc quidarn Valentinus
famillar-is ettheloniator egregii Oswaldi de Korlathkew eastellani dicti
eastri nostri Thatha, per ,ipSSUlIIlOswaldum in theloneo in eadem posses-
sione Almas exigi solrto constitutus ex commissione eiusdem Oswaldi"
8 forintot "ab eadem Judeo" erőszakkal elvett, meghagyja tehát a király
a garamszentbenedeki konventnek, hogy ezen ügyben indítson vizsgá-
latot.

Eredetije papíron, kivül záropecsét helyével,az esztergomi főkáptalanban őr-
zött garamszentbenedeki konvent levéltárában, fasc. 102. n. 8.

235.

1506. Kivonat Mader Mihály soproni polgár végrendeletéből: Adós töb-
bek közt: .Jtem dem Peham jud III tal, den."

Házi: i. m. Il/l. 301.

236.

1507. április 25. Kivonat Sopron város közgyűlési jegyzőkönyvéből.

"... Hem die gmain will haben, das man den juden in khainerlay
weg soll gestatten, das sy ganeze tucher vnd loden sollen khawffen vnd
sneiderwerch arbaitten, wann die sneider grossen mangel vnd schaden
dadurch leiden muessen."

Házi: i. m. II/2. 186-187. Kiadták: Kolosváry és Óvári: Corpus Statutorum
Murucipalium V/2. 13.
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237.

1507. május 14. Buda. Thurzó János nyugtatja Várday Miklóst 44 forint
lefizetéséről, mely összeget apja, néhai Várday István vebt fel Mendel
Ayakasz zsidótól, és amelyet ő, Thurzó tartozása fejében Mendeltől átvett.

"Ego Johannes 'I'hurzo de Bethlenfaíwa etc. Recognosco per pre-
sentes, quod quamvis egregius quondam Stephanus de Warda ratione
illorom debitorum suorum .videldcet 44 florenorum, quibus idem pre-
textu quarundam rerum levatarum a Judeo Ayakasz Mendel sibi Ju-
deo debuerit, ert; idem quoque Judeus Wenndelí l) tunc :michi similiter
centa summa pecunie debitor extiterat. Et nihilominus ego favore eius-
dem Stephani Warday debitum ipsius, quibus dícto Judeo protunc tene-
batur, puta pretaotis 44 florerris, in meipsum presumpseeim et reciperím.
Sk videlicet. quod idem Stephanus Warday eosdem 44 florenos unichi
solvere teneatur. Nunc autern egregíus domdnus Nicolaus de eadem
Warday pater videlicet iamfatí Stephani, :huiu\SIffiodisummam 44 flore-
riorum pro prefato quondam Stephano f11Hosuo rnichi plenarie et antegre
persolvit. Ob hoc ego eundem dominum Nicolauni de Warda super solu-
tíone dictorum 44 florenerum reddo et comrnitto quittum et expeditum
ac rnodis omnibus absolutum harum mearum vígore et Itestimonio lite-
rarum mediante. Datum Bude, sexta feria post festum Ascensionis Do-
mini. Anno eiusdem Millesimo quíngentesirno sepuimo.

OL. Dl. 82 257. A szöveg alatt papírral fedett gyűrűs pecsét.

238.

1507. május 30. A jajcai bánok fizetésére 1507-ben fizettek, m. egyszer
Mendel útján utaltak át pénzt "Item aput Mendel habnerunt fl. II. c."

OL. Dl. 94672.

239.

1507. június 24 körül. Báta (Baath) mezőváros közönsége Jósa budai zsi-
dótól 350 forintot vesz kölcsön, melyet, ha megfelelő részletekben és
kellő határidőben visszafizetni nem tudnának, késedelem esetén heti két
forint kamatot, azaz "ebdomadat'ÍIffiduos florenos pro usura" tartoznak
fizetni.

Eredetije papíron, rongált, részben már alig olvasható szöveggel. OL. Dl.
21726.
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240.

1507. szeptember 29. (Buda). Buda város tanácsa előtt az esztergomi Sz.
István társaskáptalan eladta Budán "in loco seu foro Sabbathi" házát egy
városi polgárnak, azzal a kikötéssel, hogy az se egyházi, se világi főúr-

nak, se nemesnek, se zsidónak nem adhatja el.

"... non Magnatorum cuipiam, Spirdtualium vel Secularium, aut
Regni nobilium, vel Judeorum, sed civi tantummodo et cohospiti eius-
dem civitatis nostre vendendi, testandi et alienandi habebunt potestatis
Iacultatem."

OL. Dl. 87628. 1694-ik évi hiteles másolatban.

241.

1507. november 28. Buda. Kivonat az egri püspökség javai kormányzójá-
nak számadásaiból:

"... Item quia inter alios procuratores sancti Johannis magister
Franciscus de Veted Buda est principalior et omni anno in octavis ma-
ioribus opportet aliquid ei donare, etiam si nihil ageret, cui die in pre-
dicto ad similern effectum dedi unum anulum aureum cum lapide, quem
emi a judeis, florenis novem ... flor. 9."

Modenában, Archivo d~ Stato, Carnera ducale casa amministrazíone cardin.
IppoJ.:ito primo d'Este, vescovado d' A·gria,re.giSJtri 8. k. 164/a.

242

1507. után. Il. Ulászló király Bajnai Both András bán özvegyének meg-
hagyja, hogy azon zsidó ügyének tárgyalására, akit néhai férje, a bán,
jogtalanul megkárosított és kifosztott, küldje el ügyvédjét, mert többen
az alattvalók közül sürgetik, hogy az illető zsidónak szolgáltasson igazsá-
got. Ha pedig az igazságszolgáltatás elől elzárkóznék, javait lefoglaltatja.

"Ad relictam Andree Both de Bayna. Wladislaus etc. Generosa do-
mina nobis sincere dilecta. Superiori tempore per Iiteras primum nost-
ras, deiride etiam per proprium honninemet familiarem vestrum manda-
veramus vobis, ut ihominem et procuratorern aliquem, nomine et in per-
sona vestra ad obiecta et querelas judei illius, qui per magn.ificum
quondam Andreám Both banum, dominum et maritum véstrum iridebite
dampnificatus et rebus suis spoliatus fuisse dicitur, responsurum ad nos
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mitteretís, vos tamen huousque huiusmodi nostrum mandatum silencio
pertransistis, neminem prorsus mittendo. Scripseratis quidem per lite-
ras nonnul1a in vestri excusationem, que tamen ad rem míníme suff'ícere
visa sunt, nos vero, quia in dies pro hac re sodlieitamur, pluresque fi-
deles nostri apud nos ob 'id .instant et supplacarrt, et etiam aiioquín facere
non possumus, quin iustitiam ipsi judea adminístrarí faciamus, proptereá
rursus vobis seriose committimus et rnandamus, aliud habere nolentes,
quatenus aliquem horninem et procuratorern véstrum omnino ad nos
mittere debeatis, qui in persona vestra ipsi iudeo iure medíante res-
spondere debeat, nam nos extra limites iuris et iustitie vobis iniuriam
facere aut vos opprirnere nolumus, sed is quod de iure compertum fuerit,
id cognoscere dumtaxat volumus. Itaque a facie iuris et iustitie vos
nullo modo retrahatis, nam ut diximus, pro administranda ipsi iudeo
iustitia, nonnulli fidelium nostrorum assidue nos urgent, propter quod
vobis quoque convenientius ac quietius erit, ut id, quod iuris equitatis
est, amplectamini, quod si ausu temerarie secus adhuc facere in hoc
attentaretis, ob id etiam bona vestra occupari faciemus. Aliud igitur in
hoc nullo modo facere presumatis. Datum."

A jászóvári konvent könyvtárában őrzött Kézirot 78. [elzetű codex (formulás-
könyv) 114. lapján.

243.

1507. után. II. Ulászló király újabb parancsa bajnai Both András bán
özvegyéhez, melyben szemére hányja, hogy a néhai férje által megkáro-
sított Muschel nevű zsidó ügyének tárgyalása miatt már számtalan leve-
let íratott és meghagyja, hogy az igazságszolgáItatásra ügyvédjét annál
inkább is küldje el, mert ha ezt meg nem teszi, javait lejoglaltatja. Azon-
ban ez a fenyegetés sem használt. Ha tehát parancsának most sem enge-

delmeskedne, vakmerőségének tulajdonítsa, ha javait lefoglaltatja.

"Ad eandem in negotio eiusdem judei.
Wdedisiaus. Generosa domina nobis sincere dilecta. Innumeras iam pene
Iiteras ad vos dedímus dn negotdo üHus Judei Mwschel vocati, qui per
condam dominum et maritum vestrurn magnifécum Andreám Both, reg-
norurn nostrorum Dalmabie, Croacie ert: Sclavonle barium dampnificatus
et rebus suis indebite privatus fuisse dicitur, que quidem litere nullum
prorsus hucusque effecttim apud 'Vossortéte sunt, id, quod nisi vidudtatem
vestram respexissemus mirrimecente tolerasserruis, novissime vero extre-
mis literis nostris mandaveramus vobis, ut pro audienda iustitia et ad
obiecta .ipsius judei respondendum hominem saltem et procuratorern
vestrum .in persona vestra ad nos rnitteretis subiungentes, quod nisi id
f'aceretis, bona vestra occuparí facere veldemus, verum tamen ne is qui-
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dem terror videlicet amissionis bonorum vestrorum vos movit, sed eodem
animo, quo prióra nostra maridata accepdssetís hec quoque novissima
curastis, propter quod, urt premísimus, nisi pietatis et gratie nostré erga
vos et presentem statum vestrurn et viduitatem rationem haberernus, id
nequaqua:m silentio et impunitum preter-irernus, ex superabundantí
ígitur rursus et iterum requirirnus vos et hortamur, ut hominem vestrum,
aliquem ad id .idoneum huc ad nos quamprimum mittatis, responsurum
ad instantiam et obiecta ipsius judei, cui iustitiam denegare non pos-
sumus, presertim quum etiam plerique, ut alias scripsimus principes
Christiani pro eo apud nos et pro rectificatione dampnorum suorum et
impendenda ei dustibia instant et űaborant, nam Iniuréam vobis facere
nolumus, sed solummodo ut iustitia fiat et cognoscatur an licite vel
indehite judeus 'ipse darnnifioatus fuerit, quare vos a facie equítatis et
communis iustitie rniriime retrahatis, sed mittatis, ut diximus, hominem
véstrum loco vestra, qui ad obiecta ipsius iudei respondeat et eidem iuri
stet, ne occassionem adversus vos assidue clamitandi et querulandi habe-
re possit. Nam propterea ad vos de cetero scribere nolumus, sed aliter
et quidem etiam cum dampno et incommodo vestra superinde providere
volumus, quod dampnificabnmináid tandem non nobis, sed propr-ievestre
pertinacic acoubatis facere enim non possurnus, quin hona vestra ob id
occupari faciamus. Secus itque nequaquam facere audeatis. Datum."

Eredeti bejegyzés a jászóvári konvent könyvtárában őrzött Kézirat 78. jel-
zetű formuláskönyv 114íb. lapján.

244.

1508. február 9. Az esztergomi főkáptalan előtt a Bakócz Tamás érsek
kérelmére kiküldött Pesti Gergely, Váradi János és Nyási Demeter esz-
tergomi kanonokok jelentik, hogy Mandel Fekete budai zsidó Csáki Gá-
bort a neki kölcsön adott 1800 forintnyi összeg lefizetéséről, illetve Ta-
más érseket is, aki a Csákival való rokonság alapján a nevezett összeget
kifizette, végül Erdődi Annát, Tamás érsek nővérét, Gábor jegyesét is

jelenlétükben minden tekintetben nyugtatta.

"NoscapitllJum ecclesie Strágonéensís, memorie cornrnendamus per
presentes. quod cum nos ad auddendam mfrascriptam Iassionem Judei
Mándel Fekethe, Bude residentis, in castro Strigonáensi ante por-ticum
ecclesie nostre protunc existentem, venerabiles dominos Gregorium de
Pesth ,indecretis Iicentdatum et Johannem de Waradino recterem capelle
sacrafissimi Corporis Christi in prefata ecclesia nostra fundate ac De-
metrium de Nyas decretorum doctorem socíos et fratres nostres CO[l-

oanonicos ad legitimam requisitionem reverendíssimi in Christo patris et
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domini domini Thome tituli sancti Martini in Montibus sancte Romane
ecolesíe presbites-i cardinalis Strágoniensís et patráarche Constantinopo-
litani etc., domiru et prelati nostri transrnísissemus, tandem iklem fratres
nosta-íad nos reversí, nobis concordeter retulerunt, qualiter prefatus
Mandel Judens coram eis, in dioto castro Strigomensi et ante porticum
ecelesie nostre, ut preferturconstitutus, personaliter confessus extitisset
in nunc modum, quod alias dpse Mandeil Fekethe Judeus, valens compla-
cere magnífico Gabrdeli de Chaak, eidem aid instantem eius petitionem
certam summam pecuniarum, partim in paratis ac numeratis pecuniis,
partim 'Vero in rebus mobilibus mrutuo, ad usuram, more scilicet eorun-
dern Judeorum excrescentem dederat et concesserat, super quibus, po-
sita tandem ratione, coram reverendo domino Nicolao de eadem Chaak,
electo et confírmato ecclesie Chanadíensi, fratre eíusdem dornini Gab-
rielis, ac venerabili magistro Francisco Marsupino Fílorentino archidia-
cono Nogradiensi et oonoanoníco nostra Strjgonáensí, necnon egregio
Marco Iiterato de Wizoka, aulico prefata reverendissimi domini nostri
cardinadis, surnpma capitalá ac usurís et omnibus aliis im rationem et
computum deductis et acceptatis, ipse Maridel Fékethe Judens prefatum
Gabríelem in mille octingentís florenis, licet pluribus tenéri comperie-
batur, lntuitu et contemplatione dictd dornini nostni cardinalis rernísisset,
relaxasset. Et quia prefatus domanus noster cardimalis ab affinitatem,
inter ipsum et dictum dominum Gabrielem contractam pretaotos mille
octingentos florenos de suis propriis pro eodern Gabrriele, dicto Mandel
Fekethe Judeo íntegraliter persolvisset, sibique omnirio satísfeoisset, ob
hoc Idem MandelFekethe Judens de hususmodi solutione per ipsum do-
minum cardinalern sibi facta plene et per omnia bene contentus. ante-
latum Gabrielem de Chaaik ac generosarn puellam Annarn de Erdewd,
sponsam scilicet eiusdem domini Gabrielis et sororem dicti domini nostri
eardinalis, necnon heredes et successores eorundem in presentia dictorum
dominorum Gregorii Iícentiatí, Johannís corpords Chr-isti et De:metrii
doctoris concanonicorum nostrorum, quittos et expeditos ac omnibus
modis absolutos reddidisset et commisisset, cautionesque et quascunque
literas, tam in foro spirituali, quam secularí contra eundem Gabrielem
vel quoscunque alios factás et initas, cassas, vanas et viribus carituras
reliquisset et commisisset, immo coram eisdem totum nostrum capitu-
Ium in eo casu representantibus, ut dixerunt, reliquet et commisit. In
cuius rei tectimonium presentes literas nostras, ad relationem prefata-
rum dominarum concanonicorum nostrorum exinde fieri, nostrique si-
gilli fecimus impressione communiri. Datum in festo beate Apolonie vir-
ginis et martiris, anno Domini millesimo quingentesimo octavo.

Eredetije vízfoltos papíron, kívül rányomott pecsét helyével: OL. Dl. 46 842.

III



245.

1508. február 27. Kivonat az egri püspökség számadásaiból:

,,1508. Expense generales facte de die in diem pro sancto Johanne
et reverendíssimo domino cardinali Estensi, ut ,infra videbitur ek .
. . . Itemfeci a Buda aducere aliquas meddcinas pro me die 27 predicti,
quas unus hebreus rnisit pro infirmitatibus meis, dedi pro ipsis florenos
duos cum medio ... fl. 2. d. 50."

Modenában, Archivic d:i Stato, Camera ducale casa ammínistrazione cardin.
Ippo1ito primo d'Este, vescovado d'Agría, registri. 9. k. lOl/b.

246.

1508. június 7. (Sopron). Kivonat Nachtwachter András végrendeletéből:

ll' •• Item dem Manusch juden III sol. den." András egyébként "ge-
mainer stat dienner" volt.

Házi: i. m. tr/í. 309.

247.

1508-1511. között (Buda). II. Ulászló király Báthori István és Bornemisza
János budai várnagyoknak és zsidóbíráknak, Mendelnek, a zsidók pre-
fektusának meghagyja, hogy miután egy bizonyos polgárnak a pesti zsi-
dókkal szemben a kamatokat elengedte, mert azt szegénysége miatt fizetni
nem tudja, ennélfogva az illető zsidók kérelmére őt sem a törvény előtt,
sem azon kívül zaklatni, károsítani és fizetésre kényszeríteni ne merjék.

"Relaxatiousure. Wladislaus etc. Fidelibus nostris magnificis Ste-
phano de Bathor capitaneo aulicorum nostrorum, necnon Johanni Borne-
myza castellanis eastri nostri Budensis ac iudicibus iudeorum nostrorum,
preterea provido judeoMendel, prefecto eorundem íudeorum nostrórum
presentes visuris salutem et gratíam. Quia nos míserati inopíam et extre-
mam paupertatem circumspecti T.,in quam ddemex eü devenisse dicitur,
quod ih'Ísannis superieribus domina consors sua, ipso inscio et preter om-
nem requisitionem eiusdem universa clenodia, argenteria scilicet et alia
queque imrnobilia necnon pecunias, monetas aureas, vestímenta, .item et
alias pene universas res ipsius clam et occulte quocunque dolo et arte
seducta, ad manus judeorum ibidern in dicta civitate nostra Pesthiensi
residenbiurn 1;.radidisse,dnsuper 'Veroratione summe capitadis per eam
ad huiusmodi res et eleriodia levate ab eo tempore magnam et notabilern
summam peouniarum in sortern usure eisdem iudeis solvisse dicitur,
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moti preterea et inducti supplicationeque cereorum f.idelium nostrorum,
omnem liJlam !USIU'I'roll, quam .idem T. deínoeps ratione hiusmodi rerum
suarum per dáctam consortem suam oppignoratarum ipsis judeis solvere
et pendere deberet, eidern ex gratia nostra speciali et régie potestatis
plenitudine duximus rernittendarn et relaxandam. Immo remittimus et
relaxamus presentium per vigorem, statum dpsius capitalis summe per
predictam feminam ut prefertur. levate et reliquarum omnium rerum
eiusdem T. prernísso modo dilapidatarum iudicio nostro ac equitati et
iustitie communi relinquentes et committentes. Quocirca fidelitati vestre
harurn serie firmiter mandamus, quetenus a modo deinoeps prefaltum T.
vel etiam prefatam consortem suam ratione et pretextu huiusmodi usu-
rarum ad instantiam dictorurrn judeorum intira vel extra rudicium im-
pedire, turbarc sev« darnpnificare vel eosdem ad solutionem eorundem
eegere sev« compellere ruullo unquam tempore presumatís, nec siVisausi
modo aliquali,in facto vero prescriptarum rerum et olenodiorum hoc
modo díssípatorum dilágentem atque fidarn inquisitionem facere et
exinde tandem iudícíum et iustdtiarn atque equibatem rectam adrninistrare
modis omnibus debeatis et teneatis iustitia mediante. Secus non facturi.
P. Daturn."

A jászovárd konvent könvwtárában levő Kézirat 78. jelzetű formuláskönyv
20!a. lapján.

248.

1508 és 1511. között (Buda). II. Ulászló király valakiknek, akik ingósá-
gaikat a zsidóknak zálogba adták, szegénységük miatt a kamatfizetést el-

engedi és annak beszedését a zsidóknak meg tiltja.

"Relaxatio usure. Nos etc. Memorie comrnendamus etc. Quod nos
compatientes paupertata fidelium riostrorum T., quam idem his preteritis
disturbiorum temporabus incurrerunt, omnes usuras, que super clenodiís
rebusque et :bonis dpsorurn apud quoscunque judeos ún civitatibus T. et
T. commorantes pro pignore, ut dicitur, habitís huousque excreverunt,
eisdem T. ci T. sirnpliciter dux imus relaxandas, immo relaxamus pre-
sentium per vigorem. Quocirca 'Vobis fidelibus nostris comitibus sew
iudicibus íudeorum prebactorum preserrtibus et futuris presentes visunis
harum serie fmmiter mandarnus, quatonus pretactos T. et T. aut eorum
quempiam rabione prescripta usure, que ut prefertur super olenodiis Te-
busque et bonis ipsorum exereverunt, impedire, iudicare aut dampnifi-
care nullatenus presumafis nec sitis ausi modo alíquali, Ptresentdbus per-
lectis exhibenti restitutds). Datum."

Eredeti bejegyzés a jászóvári konvent könyvtárában levő Kézirat n. 78. jel-
zetű forrnuláskőnyv 20/a-b. lapján.

8 Monumenta V. 113



249.

1508. Kyswarada-i Miklós kilencedborjövedelmének jegyzékében a ki-
adási rovatban olvasható:

"Hem Judea propter ferrum dedi d. XXXVII."

OL. Dl. 82288. (Zichy-levéltár, Zsély.)

250.

1508. Boroszló. Egy boroszlói polgár pénzt kölcsönöz a budai Mennlein
zsidótól.

Stadtarohív,Breslau, M. S. G. 5, 64, p, 95. - B. Brilling, Journal of Jewish
Studies. Ill. 1952. 119.

251.

1509. augusztus 13. Kivonat Zágráb város Liber citationum et senten-
tiarum-ából. Itélet a Perovics Domko és Oprasnics Mihály közti becsű-

letsértést ügyben.

"Quinta (causa), quando idem Domko Perowych sedit super scam-
num in ponte lapidee porte, tunc ibí preterivit Michael Oprasnych
penes eum,illico ibidem Domko incepit spuere et tussitare, tunc pre-
tereunte eadem Domkone dictus Michael habens suspicionem, quod in
eum spueret et tussitaret, reversus est ad eum et dixit ei: Cur spuis aut
tussitas ad me, quid non sum Judeus, ibi habens dictus Domko suspitio-
nem adversus dictum Michaelem, quod voluisset eum proicere in fossa-
tum sub ponte; jurati sic adjudicaverunt inter arnbas partes, quod uter-
que eorum depónat [uramentum in ara sancte Crucis solusmet a die
presentium ad quintumdecimum diem, quod nec Domko spuit et tussi-
tavit odiose in eum et quod nec ipse Michael voluísset in reversione eun-
dem proisere in Iossatum, et sic unus ab altere expurgabunt."

Tkalcic: i. m. VIlI. 192.

252.

1510. május 15. Korotna vára. Korotnai István örökösévé fogadja Bakócz
Tamás bíborost és rokonait, az Erdődyeket, hálából, hogy helyette kifi-

zette a zsidóknál lévő adósságait.

"N06 Comes etc. Memorie commendamus. Quod egregius Stephanus
Iilius egregii quondam magastri Johannís de Korothna, prothonotarius
palatinalis coram nobis personaliter constitutus. onera et quelibet gra-
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vamina nobilis pueile Katherine filie sue ex nobili quondam domina
Magdalena, alias consorte sua, filia vero olim Ambrosii Both de Bayna
procreata super se assumendo, sponte et libere confessus est in hunc mo-
dum. Quod quia Reverendissimus dn Christo pater dominus Thomas
tiiJUiliSancti Martini in Montibus Sacré Romane Ecclesie Cardinalis
Strigoniensis ac Patriaroha Constantinopolitanus etc. multifariis bene-
ficiis sincedsque complacentiis et subsidiis, non solum dicto quondam
genitori suo, sed etiam sibi in omnibus rebus et negotiis suis, tam scili-
cet adversis, quam prosperis semper affuisset et ipsum adiuvasset, et
presertirn quia ddemdominus Thomas cardinalis post initam cum eadem
affinitate plurima debita sua, quibus idem Stephanus de Korothna non-
nullis Judeis gravebus sub viricuilisetgravaminibus ante pluribus iam
retroactis annis magna quantitate pecuniarum cum magna accrescencia
usurarum debitor extrtisset, eisden Judeis persolvisset, et eundem de
manibus eorundem Judeorum elíberasset, preterea etiam universa bona
et quelibet iura sua possessionaria, que apud manus alienas pignoris
habebarrtur. a manibus talium secundum forrmam et continentiam
certarum literarum spectabilis et magmfici domini Erner-icide Peren,
Regni Hungarie palatrni etc. per ipsurn dominum Car-dinalern eidern
Stephano fassionalium et obligatoriarum a1ias inter eundem dominum
Thomam Cardinalern ac certos fratres et nepotes eiusdem ab una, necnon
ipsum Stephanum de Korothna ab alia partibus, super quodarn mutuo
contractu im eisdem Iiteris specificato et denotato confeotarum et
emanatarum, propriis suis sumptibus et expensis redemisset ac pre-
fatum Stephanurn de Korothna prístino reali dominio eorundem bono-
rum et rur-íum possessíonaríorum restituisse. Ob hoc antedictus Ste-
phanus Korothnay nolens tot et tantorum beneficiorum a prefato do-
mino Thoma Cardúrtale acoeptorum ingratus et immemor existere et
ingratitudinis vitio reprehendi, cum igitur ex eo, tum vero ne bona et
iura sua possessionaria in CaStU quo eundem Stephanum absque heredi-
bus vel etiam .illisrelictis et similiter suis heredibus deoedentibus deced-
ere contíngat, ad manus alienas etignotas, precipue vero a quibus nul-
rum ipse Stephanus beneficiurn vel au.xiléumaliquod habuisset, post eius
heredumque suorum occasum et defecturn devenire contingat, anielatum
dominum Thomam Cardinadem necnon egregíos Petrum, Paulum, Lau-
rentium et Johannem Erdewdy fratres scilicet et nepotes eiusderu do-
mini Cardinalis, ac heredes et posterrtates ipsorum Petri, Pauli, Laurentri
et .Ioharmis utriusque sexus universos pretactis universis bonis et iur i-
bus suis possessionariis, utputa in castro, in portione sua Korothna pre-
dicta constructo, necnon totalibus possessionibus Chakan cum curia no-
bilitani Ibidem habita, Kadarkuth, Kysazzond, Iklod, Saard, Pezze, Nyn,
Byhnye, Bathyan, Polcza et Kenyersythew, item portíoníbus possessio-
nibus Chychal, Chaba, Zenthkyral, Myhald, Jwtha, Raad, Boklaar et
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Warda, pretereá predils Pothol, Thythews et Kewlder vocatis in Simi-
giensi, item similiter portionibus possessionariis in possessionibus Keczer
et Paar vocatis in Tholnensi comitatibus habitis et existentibus, aliis
etiam universis bonás et iuribus possessionariis, quocunque nomine vo-
catis et in quibuscunque comitatibus Regni existentibus, tam scilicet
hereditaniis, quamimpignoratitiis, et nunc tam apud suas quam alienas
manus habitis, simulcum suis utílitatíbus et pertinentiis quibuslibet, ter-
ris utputa arabilibus cultis etc. in suos ac etiam heredum. necnon sue-
cessorurn suorum veros heredes et successores constituisset, et adoptas-
set tali modo. Quod si Deo permittente, cuius nutu cuncta reguntur, pre-
libatum Stephanum de Korothna, vel eiusdem heredes aliquando, sue-
cessu scilicet temporum, quod Deus avertere dignetur, absque heredum
solatic e seoulo decedere deficereque contingeret, extunc predictum
castrum in possessione Korothna habitum cum por-tione possessionaria
íbídem :haJbita,nec non possessiones portionesque et quelíbet iura sua
possessionaria, tam scilicet hereditaria, quom impignoratitia et tam apud
manus suas, quam alienas quocumque título habita, simulcum prenarratis
universis suis utílitatibus et pertirierrti.isquibuslibetin et ad memoratum
dominum Thomam Cardinalem, necnon Petrum. Paulum, Laureritium et
Johannem Erdewdy eorundernque heredes et poster itates universos omni
eo iure, quo ad prenominatum Stephanum de Korothna ac here des here-
dumque et successorum ac posteritates predictas spectarent et per ti-
nerent, in perpetuum condescendi et derivari debeant pleno iure eo
facto. Hamm nostrarum etc. Datum in castro Korothna predioto feria
quarta proxime ante festum Penthecostes. Anno Domini Millesimo quin-
gentesimo decimo. Hoc adiecto, quod prefatus dominus Thomas Car-
dínalis et fra tres et riepotes eiusdem predicti prememoratum Stephanum
Korothnayet generosarn dominam Elenam consortem eiusdem, necnon
eorundern heredes et posterrtates universos in prescriptis possessionibus
portionibusque et iuribus possessionariis necnon prediis tam scilicet
hereditarfis quam impignoratitiis, quas idem dominus Thomas Cardinalis
tam apud manus didi Stepharn Korothnay nunc pacifree habitas, quam
etiam omnia bona rede:mpta vel redimén da, vita eiusdem dúrante tam
prefatus dominus Thomas Cardinal is, quam etiam fra tres et nepotes
eiusdem prenominati in pacifico dominio eorundem iurium possessio-
nariorum in preallegatis possessionibus necnon portionibus possessionariis
tenere debeant et teneantur. Pretereá idem Stephanus Korothnay in pre-
scriptis possessionibus portionibusque et iurrbus possessionariis pro sa-
lute sua certam particulam eorundem iurium possesionariorum in iam-
dictis possessionibus habitis pro certa summa pecuniarum titulo pignoris
infra tempus redemptionis eorundem liberam habeat potestatis facul-
tatem obligando. Et idem dominus Thomas Cardinalis tam scilicet ipsúrn
Stephanum Korothnay, quam etiam prememoratam dominam Elenam
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consortem eiusdem semper omni auxílio et adiuvamine in omnibus ne-
cessitatibus et negotiis ipsorum expediens vita ipsorum corníte pro-
videre et defensitare velit, unacum fratribus et nepotibus eiusdern etc.
Ceterum idem dominus Thomas Cardinalis nobilem puellam Katharinam,
filiam eiusdern, cui ex fratribus et nepotibus voluerit, honorifice des-
ponsare debeat.

OL. Dl. 46.933. Fogalmazvány.

253.

1510. június 29. Tata. Ráskai Balázs tárnokmester előtt Fekete Mendel
budai zsidó elismeri, hogy gyarmati Balassa Ferenc több mint 1000 arany
forint adósságát megfizette. Kötelezi magát, hogy amint az adóslevelet
megtalálja, mert most a zavaros és pestises időkben nincs nála, vissza

fogja szolgáltatni.

"Nos Blasius de Raska, Thavernieorum serenissimi principis et do-
mini domini Wladislaí Dei gratia Regis Hungaria, Bohernie etc. Magister
damus per presentes. quod perfidnis Judeus Budensis Mendellus Niger
dictus coram nobis personaliter constitutus. sponte et Iibere confessus est
et retu1lit in hunc modum. Quod quamvis magnif'icus dominus Francis-
cus Balássa de Gyarmath sibi pro oertís rebus aJbeodem Ievatís et re-
ceptis plus qu.amrnille florenos auri obligatus fuisset, tamen de omnibus
idem dominus FranCÍSOUlSBalássa dpsidicto Mendello Nigro plenaníam et
omnimodam Iecisset satisfactionem, Iiteras wero obligatorias super pre-
tactis debitis, quamvis idem Mendeldus Níger eidern domino Francisco
Balassa propter temporis turbulentiam pestilentíeque sevibíem reddere
non potuerit, cum apud se easdern non habebat, attamen eas (... ) et in-
venire potuisset, reddere et manibus eiusdem domini Francisci ( ) re-
mittere presto et paratus fuieset. Ad huius igitur testimenium ( Men-
dellus) Niger super prediota satisfactione, plenaria de omnibus debitis
(... ) Franciscum Balassa quitturn et expeditum reddidit coram (nobis ... )
presentes nostras literas Thavernicali sigildo munitas eidern domino
Ftrancisco) Balass-a dedimus emamnatas. Datum in oppido Thatha in
festo (beatorurn) Petri et Pauli apostolorum. Anno Domini Millesimo
Quingentes.imo decimo.

OL. Dl. 46. 946. Papíron, alatta vörös nagyobb pecsét családi címérével.

254.
1510. szeptember 25. előtt. Nyerges Balázs (ich Plasy Satlaer) soproni

polgár végrendeletéből kivonat:

.Jtem mer dem Marhel jüden pin ich schuldig III tal. den."
Házi: i. m. n/i. 319.
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255.

1511. június 6. Buda. Perényi Imre nádor előtt Csáky Gábor Jane zsidó
özvegye, Fekete Mendel budai zsidó leánya Melamentől 200 forintot vesz
kölcsön, melynek fejében abiharvármegyei Körösszeg, Adorján, Márton-

falu és Szeghalom ingatlanokban lévő részeit köti le.

"Nos Emericus de Peren comes perpetuus comitatus Abawywarien-
sis, regni Hungarde palatinus et judex Cumanorum, memorie commen-
damus per presentes. quod egregius Gabríel <ieChaak coram nobis per-
sonaliter constitutus sponte est confessus in hunc modum. Quomodo a
perfida domina Melamen, filia Mendel Fekethe, reliota videlicet quondam
perfidi Jane Judei, in dicta civitate Budensi commorante ducentos flo-
renos paratis in pecuniis sine usura mutuo et sub spe restitutíonis levas-
set et recepisset, quos ad vigesimuru diem festi beati Jacobi apostoll nunc
affuturum eidem Melamen Judee plenarie et sine omni defectu fide sua
mediaute reddere et persolvere promisisset et assumpsisset, imo promisit
et assumpsit tali modo, quod si ipse Gabriel Chaaky eosdem ducentos
fdorenos ad eundem vigesímum diem dicti festi beati Jacobi apostoli
eidern domine Melamini Judee reddere et persolvere non posset vel non
curaret quoquomodo, extunc mox elapso huíusmodí solutionis terminc
idem Gabriel Chaaky contra ipsarn dominam Melamen Judearn in qua-
tuor centum florenis convincatur et convinci debeat eo facto. Hoc tamen
specialiter declarato, quod si idem Gabriel Chaaky huiusmodi quatuor
centum fdorenosdnf'raintegram mensem a terrnino huiusmodí solutionis
computando eidern domine Melarneni Judee reddere et persolvere nol-
let, non posset vel non curaret quoquomodo, extunc prefatus Gabriel
Chaaky contra prefatam dominarn Melamen Judeam in dupplo corundern
quatuor centum fdorenorum ccnvrncatur, et eadem domina Melamen
Judea solum vigore presentium totales portiones ipsius Gabrielis posses-
sionanias in oppidis Kereszeg. Adoryan, Marthonfalu et Zeghalom et
pertinentiis eorundem, omninc in Comitatu Bihariensi existentibus, ha-
bitas ocoupare vel occupari facere aut cui eadem domina Melamen
Judea pro predicta summa pecuniarum vendere et a se alienare voluerit,
occupandí ac vendendi et a se allenandi habeat potestatis f'acultatern.
Assurnendo nihilominus prefatus Gabriel Chaaky eandem dominam
Melamen Judeam post huiusmodi occupationem in pacifico dominio dic-
tarum portionum possessionardarurn tenere et ab omni impetitore de-
fensándo conservare propriis suis Iaboribus et expensis donec et quo-
usque eidern domine Melameni Judee de dicta summa pecuniarum satis-
factum fuerit quoad plénum. Et si prehbatus Gabriel Ohaaky in pre-
missis suis obligammíbus stare et persistere nollet, vel non curaret
quovismodo, extunc idem Gabniel Chaaky in amissione fidei et huma-
natatíssuarum contra prefatam dominam Melamen Judeam convincatur
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et neque cum honestís et probis hominibus particípare valeat, neque
posset. Et prefatus Gabriel Chaaky nunquem regie rnaiestati aut dominis
prelatis et barenibus huíus regni, pro Impetratione huíusmodí promis-
sionis sue intercedere vel supplicare valeat , ad quos se prefatus Gabriel
Chaeky personalí , ut premrttitur sua astando sponte cbligavit nostr o in
conspectu, harum nostrarum vigore et testimonio diterarum mediante.
Datum Bude, feria sexta proxirna ante festum Penfhecostes, anno Do-
mini mallesime quingentesimo undecimo.

Eredetije papiron. alul papírral födött rányomott pecséttel, a gr. Erdődy-esalád
vépi levéltárában, alul a jobb sarokban: Ellyewelgy megjegyzéssel, Iasc. 86. n. 4357.
jelzet alatt. - Ugyanez megvan az Erdődy-család .gaLgócilevéltáeában, Kívül más
írással: Exolvi hane judeam anno 1511 in festo beati Augustini (aug. 28.). Ugyanitt
egy sor héber 'betűs Irás Is olvasható. Lad. 4. Iasc, 3. ri. 4,

256.

1511. július 29. A budai káptalan előtt a Budán lakó Fekete Mendel zsidó
Scardonai Sadobrics Pétert, ura, György brandenburgi őrgróf nevében
lefizetett összes adósságok ról nyugtatja olyanképpen, hogy ha az idők
folyamán Mendel vagy örökösei György őrgrójot vagy ennek örököseit
az adósságokért mégis zaklatnák, az őrgróf ellen minden további nélkül

ezer aranyforintban marasztaltatnak eL

"Nos capitmlum ecclesíe Budensis, rnernorie commendamus per pre-
sentes. quod perfidus Judeus Mendel Fekethe, Bude commorans coram
nobis personaliterconstitutus onera et quelicet gravamina quorumlibet
fratrum proxirnorum et consanguíneorum suerum super se assumendo
proposuit et sponte comessus est an hunc rnodum. Quod quia egregius
Petrus Sadobryth de Scardona, nomine et in persóna iLlustrissimi prin-
cipis domini Georgii Dei gratia marchionis Brandenburgensís, Stetinen-
sis, Pomeraniensis, Cassubiensis ac Sclavorum ducis, burggravii New-
remburgensis, Rugieque principis, domini scilicet sui, sibi de et super om-
nibus et singudis debitís, tam in pecuniis, quam dn rebus, quibus idem
dominusGeorgius marchio eidemquoquomodo debitor extitisset plenariam
atque omnimodam impendisset satisfactionem. Ob hoc idem Mendel eun-
dem dominum Georgium rnarchionem heredesque et pesteritates eiusderu
universos super huiusmodi plenaciarn satisfactionem prescriptorum
debitorum quittos, expeditos ac modis omnibus absolutos reddidisset, uni-
versas etiam literas et quelibet Irteradia instrumenta superinde sub qua-
cumque forma verbor-um confectas et emanatas, vanas, cassas, frivolas
ac viribus carituras exhibitoresque eorundem nocituras rehquisset et
commisisset, immo reddidit et reliquit et commisit coram nobis, tali-
modo, quod si ternpornrm in processu prefatus Mendel, aut heredes eius-
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dem prelibatum dominum Georgium marohionem vel iheredessuos ratione
et pretextu druiusmodi debitorum aliquomodo molestare seu Iites contra
eosdem movere vellent. et niterentur, extunc mox et in continenti idem
Mendel heredesque sui contra eundem dominum Georgium marchionem
atque suos heredeain mille florenis auri, salva portione judiciaria con-
vincerentur et convinci deberent ipso facto. Ad quem idem Mendel
sporitanea se obhgawii simáliter corarn nobis voluntate harum nostrarum
vigore et testirnonio literarum rnediante. Datum in festo depositionis
beati Ladislai regis, aI1!IlODomini midlesimo quingentesimo undecimo.

OL. BJ. 37 886. Papíron, kívül rányomott pecsét helyével.

257.

1511. szeptember 9. (Sopron). Kivonat Borbély István (mayster Steffan
Barbierer] soproni polgár feleségének végrendeletéből:

"... Item meín schwarczen, lindischen rock hat meyn hawsbiert
geseezt dem Jaokel judenn vmh II. tal. den .... Schaff ich, das man den
rook von oem judenn 100vnd. vmb den vbertayl, wie mam yn ver ck-
haufft, mess less in Vnser frawen khirchen hye."

A végrendelet mellett fekvő codicillusban Margit asszony pótlólag
így intézkedik:

"Will er aber den schwartzerr lindischen rogkh, dem juden ver-
setzten, lősen vnd den vbertayl nach lawt des gescheffts von ir seelen-
hayl wegen vmb rnesslesen verordnen, mag er thun. doch mit wissen vnd
wilűen des kirchmaysters zu Vnnser frawen."

Házi: i. m. II/I. 320-321.

258.

1511. szeptember 12. Miksa császár rendelete. A zsidók a számukra elő-
írt ruházatot csak Bécsben való tartózkodásuk idején kötelesek viselni,
de állandó lakóhelyükön - az itt felsorolt községek között szerepel az
akkor osztrák kézen levő Eysenstatt (Kismarton) és Gunss (Kőszeg) -
és ha úton vannak, nem kell azt hordaniok.

Fogalmazvány az Osztrák Belügyminisztérium levéltárában. Közölve: Príb-
ram, A. F.: Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Wien, 1. k. 12.
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259.

1511. december 18. Buda. Budai káptalan előtt Melamen zsidóasszony,
Fekete Mendel leánya és néhai Jane zsidó özvegye elzálogosít ja azokat
a birtokokat, melyeket C!>áky Gábortól kapott, 800 arany forintban, mert
Csáky se 200, se 400 arany forintnyi adósságát a kitűzött időre nem fi-

zette meg.

"Nos Capitulum ecclesiae Budensis, damus pro memoria tenore prae-
sentium sígnificantes, quibus expedit universis. quod perfida domina
Melarnen judaea, reliota condam Jane judaei de Buda, filia videlicet per-
fidi Mendel Fekette, iudaei su-uliter de Buda coram riobis personal iter
constituta proposuit et sponte confessa est in hunc modum: qualiter ipsa
pro quibusdam suis magnis et arcluis necessitatibus ipsam summe ur-
gerrtibus, evitandis, tetales portiones possessionarias egregii Gabrielis de
Chaak in oppidis Kereszeg. Adory.m, Martonyfalva et Zeghalom vocatis,
ac eorundern pertinentias omnino in comitatu Bíhariensi existenti habi-
tas , ipsarn scilicet dominarn Melamen Judaeam iuxta propria obligamina
ipsius Gabrielis de Chaak et litteras spectabilis ac magnifdoí domini Eme-
rici de Peren comitis perpetui comitatus Abaujvariensis, regni Hungariae
Palatini et iudicis Curnanerum obliga torras , superinde emanatas ex eo
concernentes, quod videlicet praefatus Gabriel de Chaakipsi dominae
Melamen iudeae nec i1los ducentos florenos auri, quos scilicet alias ipsi
mediantibus praemissis li1,1OOsoblígatoríalíbus sibi credidisset, ad vi-
gesírnam diem festi beati Jacobi apostoli proxirne iam praeteríti. sed nec
alias quadrmgentos florenos auri, deinde, quibus videlicet mox praemísso
solution is terrnino elapso convictus Iuisset, intra integrum mensem a
praenotatc scilicet solutionis terrnino computando consimiliter proxime
praeterrtum et neque dupplum eorundem expost, hoc est octingentos
florenos auri, in quibus similater elapso ipso uno integre mense, secun-
dum praemássa sua propria obligamina et conten tum praenarratarum
litterarum obligatoriarium contra annotatarn domina m Melamen iudaeam
convictus et aggravatus extitísset, persolvisset, simul cum annotatis
earundem utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris sciIicet arabili-
bus, cultis et incultis, aquis, pratis, pa:scuis, fenetis, silvis, nemoribus
montibus, valhbus, vineis vinearumque promontoriis, aquís, flu vi is , pis-
cinis, piscaturis, molendinis et eorundem locis, et generaliter quarum-
libet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nomirus
vocabulo vocitatarurn ad easdern portiones possessionar ias de iure et ab
antiquo spectantibus et pertériere deberitibus, cum omnibus deruque
iisdem conditionibus, clausulis ei articulis nec non iurisdictionibus et
obligaminibus, quibus videlicet ipsam dominam Melamen tangere et
concernere dignoscerentur, extunc Reverendissimo domino Thomae ti-
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tuli sancti Martini in montibus sanctae romanae ecclesiae presbytero
Cardinali Strigoníensí et patriarchae Constantinopolitano pro praemássis
octingentis florenis auri puri Hungaricalibus veri et iusti ponderis ab
eodem Domino Thoma Cardinali iam Ievatis et plenarie perceptis de-
disset, inscripsisset et oblígasset, imo universas et quaslibet promissiones
antefati Gabrielis de Chaak superinde factas, ex .integro in ipsum do-
minum Thomam Cardínalern contulit, dedit et inscr.ipsit et obligavit,
coram riobis harum nostrarum vigore et testírnonío Iitterarum meddante.
Datum feria quinta proxima ante festum beati Thomae apostoli anno
Domini 1511.

Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. II. 112-113. (Hitelesített másolat a
Károlyí-Ievéltárban.)

260.

E. n. (1511. után). Korothnai István zsidóktól visszaváltott ingóságainak
jegyzéke:

"Res argentee Stephani Korothnay a Judeis redempte. Item Cuppa
magna una. ltem Cuppa alia sine coopertorio. Item Cuppa tertia rninor
illis. Item pictarium argenteum magnum."

OL. Dl. 48341.

261.

1513. április 13. Várad. Hunger Gáspárt, akit bűntársaival az ország szá-
mos városában (Kassa, Székesfehérvár, Buda, Pest, Esztergom, Pozsony,
Pécs stb.) elkövetett lopásai miatt felakasztottak, Budán az összelopott

portékát az ottani zsidóknak adta el.

,,!tem merer zw Off'enhat er mit seinenn gesellenn gestollenn ayner
Irawenn dy pretzenn hat vaell gehabt Ill. 1/2 florenos vnd 1111.ellenn
weiss plaemett tamaschk vnd ain rotten frawen rock mit piaben sarnat
verprembt vnd habenn daselbst vnterr dy Juden verkaufft."

OL. Dl. 47042.
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262.

1514. febr. 10. A zágrábi káptalan II. Ulászló 1513. okt. 31. kelt parancsá-
ra vizsgálatot tartott Zengben Moyses zsidó ellen, aki mint a tanú vallo-
másokból kitűnt, Rékából, a német király országából a velencei háború
elől menekült családostul Zeng be, kb. 5 éve, ott üzletet folytatott, ru-
hákra és ezűstneműekre kölcsönt folyósított. Magyar állampolgár lett-c,
a tanúk egy része nem tudta megmondani, egyik szerint csak menedék-
jogot kapott (treuga) a többiek szerint magyar állampolgár. Az oklevél
hátán levő cancelláriai jegyzetből kitűnik, ügyvédje Fábián bécsi polgár

volt.

"Serenissimo principi domino Wladislao Dei gratia regi Hungarie et
Bohemie etc., domino ipsorum gratiosíssímo Capitulum ecclesie Zagra-
biensis oratiories in Domino devotas. Vestra noverit Serenitas nos lite-
ras eiusdom inqudsdtor-iasnobis preceptorie loquentes et directas summa
cum reverenfia recepisse ro hec verba:

Wladislaus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. fidelibus nostrés
Capitulo eoclesie Zagrabiensis, salutem et gratiam. Exponitur Maiestati
nostre in persona generose domine domine relicte magnitici quondam
Andree Both de Bayna, alias Regnorum riostrorum Dalmatie, Croatie et
Solavonie bani, quomodo alias vávente eodem quondam Andrea Both,
domino et rnarito suo, quidarn JudeIUSMoyses vocatus, qui in civitate
nostra Segniensi dornum terurisset et conservasset ac in eadem simulcum
uxore ac filiis et filiabus necnon rebus suis rnobilábus, tamquam subditus
nostre Maíestatis sub ditione et potesta te dominai nostri ibidern morarn
et residentiam habendo et hoc vácinis et commetáneis pretacte civitatis
nostre Segniensís nobili:busque et ignebilibus comprovincialíbus Comi-
tatuum et Districtuum in regnis nostris Dalmatie, Croatie et Sclavonie
ubivis habitis et existentibus constarét évidenter. Super quibus prernissis
prefata domina exponens attestationibus díctorum vicinorurn et comme-
taneorum prescrípte civitatis nostre Segniensis nobiliumque et igne-
bídíumcomprovincialium antedictorurn universorum Comitatuum in dic-
tis regnis nostris Dalmatie, Croatie et Sclavonie pro tuitione et susten-
tatione iurium suorum summe foret necessaria. Fidelitatt igitur vestré
har-umserie finmiter precipierido rnandamus, quatenus vestrum rnittatis
hominem pro testimonic fidedignurn, quo presente magístri Johannes de
Hethe vel Thomas de Kamarya aut Simon de Jartholowcz sive Emericus
de Gerecz sin Ladislaus de Myhalyowcz seu Stanislaus Boczek de Fyt-
howcz neve Ladislaus de Morawecz aliis absentibus homo noster de curia
nostra Regía ad id spedaliter transmdssus ab omnibus nobilibus et etiam
ignebilibus boni status et honeste conditionis hominibus singulorum Co-
mitatuum in dictís Regnis nostrís Dalmatde, Croatie et Sclavonie, ut pre-
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fertur existentibus et commorantíbus, quos prefata domina exponens aut
procurator eiusdern legitímus in testimonium premissorum vobis duxerit
nominandos, ubi scilicet et quando tales testes simul vel divisim reperári
poterunt, seorsum et singillatim ad fidem eorum Deo debitam fideli-
taternque nobis et Sacre Corone nostre observando, investigando de eo,
utrum scilicet prefatus Moyses Judens in pretacta civitate nostra Seg-
niensi cum uxore ac filiis et filiabus. pariter cum rebus suis tamquam
subditus nostre Maiestatís mOI"aIIDet residentíam habuerrt ac sub potes-
tate et ditione nostra ac gu;bernaculo Regni nostri subiectus fuerit an
non, sciat, inquirat et experiatur rneram, plenam atque omnimodam
certitudinís venitatern et post hec huiusmodi inquisitíonis ac rescite veri-
tatis premíssorum attestationurnque nobilium et ignobihum sángulorum
series, quomodo scilicet et qualiter et sub quibusvis forrnis verboruru
per quemlibet eorum singídlatám fuerit attestatum, cum propniís et pos-
sessionum attestantium nomiruibus, oonditionibus et mansienibus igno-
biliurn, ut fuerit expediens, nostre Maíestati fideliter rescribatis, Daturn
Bude an vigilia festi Omnium Sanctorum, Anno Domini Millesimo quin-
gentesimo tredecimo.

Nos itaque maridatás Serénitabis Vestre semper obedire cupientes,
ut tenemur, unacum nobili magistro Thoma de Kamarya, homine Vestre
Maiestatis de curía vestra regia ad id specialiter transmisso nostrum
homiriem, diseretum videlicet dominum Georgium presbiterum de Za-
lathnok, chori diete ecclesie nostre prebendarium ad .infrascr'iptam inqui-
sitionem faoiendam fideliter riostro pro testímoníe fidedignum duxis-
sernus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis sub ipsorum
juramento conformiter retulerunt eo rnodo, qualiter ipsi pariter pro-
cedendo abInfrascriptás nobilibus ignobildbusque et comprovincialibus
dicte civitatis Segniensis ac Comitatuum etdístriotuum Dalmatie, Croatie
et Solavonie Regnorum, boni videlicet status et honeste conditionis homi-
nibus, seorsum et singíllatirn ad fidern eorum Deo debitam fidelitatem-
que Maiestatt Vestre et Saore Regni Corone observandam, diligenter
investigando de eo, utrum scilicet pre.fatus Moyses Judens in pretacta
civitate Segniensi aliquando et quo tempore domum tenuerit et conser-
vaverrt ac .in civitate Segniensí cum uxore ac fiEis et fHiabus pariter cum
rebus tamquam subditus Vestré Maiestatis moram et residentiarn ha-
buerit, ac subpotestate et ditione Vestra regia ac gubernaculo Regni
Vestri subjectus fuerit, an non, talem ab eisdem nobilibus, ignobilibus
et comprovíncíalibus de prernissis experti fuíssent certitudinis veritatem,
prout sequitur. Item primo feria sexta proxima ante festum Beate Prísce
virginis proxime preteriturn, in civitate Othociensi: primus testis nobilis
Petrus More de Othochacz, iuratus et examinatus fassus est scitu,
quod prefatus Moyses Judeus viveute magnífico quondam Andrea
Both bano etc. ac capitanec Segniensi in anno scilicet Domini, cuius iam
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quinta vel citra instaret revolut io, prope post festum Be.rti Georgii mar-
tiris in eadem revolutione anni preteriti de civitate regis Roma 10-

rum Reka nuncupata simulcum uxore fiJriisque et filiabus necnon
rebus suis metu belli Venetcrum affugisset et domum sibi in civitate
Segniensi appreciasset sive conduxisset ill ead mque domo uxor
-eiusdem simulcum f'iliis filiabusque necnon rebus ipsorum morarn et
resídentiam habuit, ignorat tamen, si sub dit ione et potestate Regíe
Maiestatis nec non, si gubernaoulo Regni Sue lVJ aiestatis subleetus fuerit.
Addidit tamen, quod oives Othooiensis et Segnionsís civitatuum nec non
nobiles commeta:nei earundem oivdtaeumsibi t erta bona ipsorum ar-
genteria 'impignorossent et vestes. quas in euridem mon credidíssent, nisi
eundem drtioru et potestatri Regie Maiestatis subditrum et gubernaculo
Regni sui subjectum agnovissent. Secundus test.s: nobilis Caspar Re-
chanyn similiter In civitate Othociensi commorans, iuratus et exarnina-
tus fassus est scitu, sicut pnimus testis. Tertius testis: nobilis Andreas
Literatus similiter de Othochacz, eastellanus eastrí Othociensís, iuratus
et ex.aminatus fassus est auditu, sicut preeedentes. Quartus testis: no-
bilis Georgtus Krystophorych, vicinus civitatis Othociensis ac in eadem
civitate domum habens. fássus est scitu, sicut primus testis; addit quod
etiam in civitate Segniensi dnstar aldorum civium mei cirnonia exercuis-
set. Quintus testis: nobilis Petrus Jwrynyoh de Podhrom, Comitatus
Bwsaniensis fassus est auditu, iuratus et examinatus, sicut prirnus testis.
Sextus testis: nobilis Jacobus Kwzmyoh, vicinus civi-atis Othoeiensis
fássus est,iuratus et exammatus, sicut prímus testis. Septímus testis:
nobilis Mathias Desyoh de Chadylyawcz, iuratus et examinatus, Iassus
est auditu, quod prefatus Moyses Judeus, lhabitis treugis a condam
Andrea bano et iudice civitatis Segniensís metu beJJi Venetcrum de
civitate regis Romanorum Reka nuncupata affugiens ad elvitatern Seg-
niensem advemsset cum uxore filusque et filiabus suis necnon rebus
eorumdem. Addit, quod ipso Moyse Judeo absente, uxor eiusdem cum
filiis et fíliabus necnon rebus ipsorum de eadem civitate exire volnisset et
deterrtata fuit per dictum quondam Andream Both banum, ignorat
tamen, quo tempore advenerat et mansit in eadem civitate. Octavus
testis: nobilis Caspar Bartholeweh de Bwsan et alias de Othochacz
íuratus et examinatus, fássus est scitu, sicut primus testis. Nonus tes-
tis: nobilis Simon Doberchynch de Othochacziuratus et examinatus Ias-
sus est audrtu, sicut prox.ime precedens testis. Decimus testis: egregius
Andreas Karynouych similiter de Othochacz vicebanus regni Croatie,
ruratus et exammatus rassus est scitu, sicut pnimus testis. Uridecimus
testis: nobilis Nicolaus Kananpych de Gorycza vicinus civitatis Otho-
einesis iuratus et examinatus fassus est, sicut proxime precedens testis.
ltem in festo Beator-umFabíani et Sebasriani martirum in eadem civitate
Othociensi infranominati testes Comitatus Gaczka Iassi sunt eo mcdo.
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Primus testis: Gregorius per Zwryeh de Podgradacz et alias de Otho-
chacz.juratJuset examiriatus fassus est scitu, quod prefatus Moyses Iudeus
vivente condám Andrea Both bano etc. in civitate Segniensi domum
tenuit, ibique uxor eiusdem cum filils fi1áaJbusqueneenon rebus ipsorum
moram et residentiam tamquam subdita Regie Maiestatis ac guberna-
eulo regni Sue Maiestatis subjeeta haburt. Secundus testis: circumspec-
tus Johanmesíudex civitatis Othociensis Iassus est auditu, sicut Mathias
Desyoh. Tertius testis: Gregorius Kothysaz civis civitatis Othociensis
fassus est auditu, sicut proxime precedens testis. Quartus testis: And-
reas Chelarych similiter civis Othociensis iuratus et examinatus fassus
est auditu, sicut nobilis Gregorius Perzwrych. Quintus testis: Georgius
Zabo modo simili civis Othociensis iuratus et examinatus est sicut
proxirne precedentes testes. Sextus testis: Petrus Banych consimiliter
elvis Othociensis iuratus et examinatus fassus est, sicut proxime prece-
dens testis. Item sabbato proxirrio ante festum Purif icationis Beatássime
Marie Virginis in civitate Segniensi. Primus testis: nobilis Georgius
capitaneus portariorum civitatis Segniensdsiuratus et examinatus fássus
est scitu, quod uxor dicti Moysisiudei de civitate regis Alemanorum Reka
nuncupata metu belli Venetorum in civitatem Segniensem vivente quon-
dam Andrea Both affugísset ibique dornum sibi conduxísset et in eadem
domo cum filiis, fidiabus mecnon rebus dpsíus Moysís iudei rnoram et
residentiam habuit sub ditione et potestate Regie Maiestatis necnon
gubernaculo regni sui sublecta fuit. Seeundus testis: nobilis Mathias de
Zthwblye in eadem Zthwblye .iuratus et examinatus fassus est scitu,
sicut proxime precedens testis. Tandem feria sexta proxirna post festum
Purificationis Beatássime Marie Virginís in area capitulari ecelesie Zag-
rabierisis fassi sunt Infrascipti testes hoc modo. Hem pr~mus testis: no-
bilis Petrus More de Karansebes, familiaris egregii Francisci Both de
Bayna iuratus et examinatus Iassus est scitu, quod preíatus Moyses
iudeus vivente prefato quondam Andrea Both bano etc. ipso Petro More,
protunc famíűiaré eiusdern Andree Both existente, dornum jn civitate
Segníensi tenuisset atque uxor eiusdem simulcum filiis filiabusque nec-
non :rebus ipsorum morarn habuisset. Secundus testis: nobilis Johannes
Prybyzlawych de Othochacz íuratus et examinatus Iassus est scitu, si-
cut Mathias de Zthwblye. Tertius testis: nobilis Sebastianus Cergwry-
chych de Gaczka fássus est scitu, siout proxime precedens testis. Quartus
testis: egregius Gregorius Brekalyoh de Lyppa iuratus et examinatus
fassus est scitu, sicut Petrus More. Qudntus testis: egregius Michael Ge-
rendych dc Kammenych íuratus et examinatus fassus est scitu, sicut
proxirne precedens testis. Sextus testis: Johannes Nowakowych de
Kammenych imatus et exarninatus Iassus est scitu, sicut proxime pre-
cedens testis. Postremo die Dominico proximo post festum Beati Blasii
martirás 'in civitate MonoisgrecensiTassi sunt infraneminati testes isto
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modo. Item primus testis: nobilis Andreas de Brezhowcz f'assus est scitu,
quod Moyses iudeus vávente quondam Andrea Both bano etc. ac Capi-
taneo Segniensi cum uxore filiisque et filiabus suius moram et resi-
dentiarn haburt 'in dicta civitate Segníensi. Cetera ignorat. Secundus
testis: egregius Ludovicus de Peker iuratus et exa:minatus Iassus est
scitu, quod víveute prefuto quondam Andrea bano et capitaneo, ipso
Lodovico protunc serv o eiusdem bani existente, prefatus Moyses Iudeus
in civitate Segniensi dornum tenuit ibíque sub ditione et potesta te tam-
quam subditars Regíe Maiestatis subiectus fuit. Tertius testis: nobilis J 0-

hannes de Roych iuratus et examínatus fassus est sci tu, quod ipse eo
tempore, quando idem dudeus in civitatérn Segníensem a dvenisset, ser-
vus Emerica Nagh, vicecapitanei Segnensis fuisset, cetera autem fatetur,
sicut proxime precedens testis. Quartus testis: nobilis Martinus Obroth-
kowyoh de Belay íuratus et exarninatus fassus est scitu, sicut proxime
precedens testis. Quintus testis: nobilis Georgtus Peokwrych de Otho-
c:hacz iuratus et examínatus fassus est scitu, sicut proxime precedens
testis. Sextus testis: nobidis Blasius de :EJgegfarniliar is egregii Lodovici de
Peker fassus est scitu, quod dpse servus fuísset eiusdem Lodovici de
Peker eo tempore et vadisset prefatum iudeurn Segnie cum uxore et fillis
necnon rebus suis permansisse, Aba fatetur, sicut proxime precedens
testis. Septimus testis: nobilis Joharmes de Lyka iuratus et examinatus
Iassus est auditu, quod Moyses íudeus rnorarn et resídentáam habnisset
Segnie. Cetera ignorat. Ootavus testis: nobilis Stephanus Bolkowych de
Thilyn fassus est, sicut Lodovicus de Peker. Nonus testis: nobilis Jo-
hannes Thwzyah de Petrowyna duratus et examínatus Iassus est, sicut
proxime precedens testis. Hem in festo Beate Dorothee in area Caprtu-
lará Zagrabiensi Iassi sunt infrascripti testes, prout sequitur. Primus
testis: noibHis Nicolaus Zthoysych de Lwka íuratus et exarninatus fássus
est scitu, quod Moyses iudeus vivente dicto quondam Andrea Both cum
uxore, fi:llis et filiabus suis in oivdtatem Segniensern advemsset ibique
sub ditdone pretacte Regie Maiestatis moram et residentiam fecit et gu-
bernaculo regni Sue Maiestatis subleetus fuit. Secundustestís, mobiéis J 0-

hannes Keztwlyeh de Krazna iuratus et examinatus f'assus est sci tu ,
sicut proxime precedens testis et addit, quod domum tenuit in ipsa civi-
;tate Segniensi. Tertius testis: nobilis Bernardus Erdegh de Wragowcz
iuratus et examinatus fássus est, sicut Nicolaus Ztoysych. Quartus et
ultímus testis: nobilis Marcus Otsych de Gorycza iuratus et examinatus
f'assus est scitu, sicut proxime .preeedens testis. Cuius quidem inquisitio-
nis, attestationis et resoíte veritatis serdem Vestre Maiestatr presentibus
duximus fideliter rescríbendam. Daturn in festo Beate Seolastlee virginis.
Anno Domini Millesimo quingentesírno quartodecimo.
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Hátán: Person ali presentie Régie pro generosa domina domina relteta magni-
fici quondam Andree Both de Bayina .alías Regricrum Dalmatie, Croatie et Scla-
vonie baní contra quendam Moysem Judeum. Inqu ísitionis relatio,

Hátán canceLlariai jegyze,t: Pro actore Anthomus de Bathe cum procuratoriis
literis Conventus ecclesíe de Jazow, pro in causam attracto Judea Fabianus civis
Viennensis cum nostrís. Pro J. Antonius de (... ) testes scitu íassí sunt XXVII.
Bat.he cum.

OL. Dl. 68156. (Papír, zár latán pecsét nyorna.)

263.

1514. május 18--december 31. Kivonat Plasuietier Osvald soproni városi
kamarás számadáskönyvéből.

"... Item ich hab entphanngenn vonn dem Ji=ickJ.Vieschl judenn
5 tal. den.... Item ich hab entphanngenn vonn Marhel juden Sanndt
Georgnn dienst 5 tal. den.... Itern Monusch jung jud hab ich entphann-
genn am fredtag negst noch Laureriti vmb ain rnudt kalh 1 tal. den., II.
sol. den ... Item jung Monusch jud hab ich entphanngen am freitag negst
noch Laureriti X. sol. den."

Házi: i. m. Hi5. 207, 208, 215, 221.

264.

1514. augusztus 26. Buda. II. Ulászló király átírja saját 1511. június 19-én
Budán kelt oklevelét, melyben a király Buda város tanácsának előadja,
hogy a Pálóczi Antal és Mihály, továbbá alsólindvai Bánffy János közt
"ratione et pretextu cuiusdam domus Iapidee in vic~plathe1:! antiqua

-.E~ Judeos quondam inhabitatain dicta civitatenc;;tra Budensi e"xlstenle
hab1taoornmvöblS mata"etex"eó, quod procurator ipsorum exponentium
in prosecutione cause ipsorum iuxta ritum et consuetudinem civitatis
nostré 'huius Budensis procedere. debitamque responsionem facere nes-
elvisset quoddam fecissetis iudicium, eidern exponerrti nooívum, in preiu-
dicium et dampnum eorundem exponentium valde magnum", Azonban
ha az ügyvéd kellő választ adhatott volna, akkor "sperassentiidem ex-
ponerrtes se ipsos et iura ipsorum contra partern alterarn de facili de-
fendere potuisse, prout sperarent etiam nunc". Kérelmükre tehát a ki-
rály perújítást rendelt el és ha a [eiek "de huiusmodi novo iudicio vestro
contentar-i noluerint, ex tunc vos causam eandem simulcum tota serie
ipsius vestre iterate adiudicationis absque omni gravamine prefatorum
exponerrtium et dífficultate aliquali in ouriam nostrarn regiam. nostrarn
personalern in presentiarn ed terminum per Iiteras vestras ipsis partibus
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per vos prefigendum transmittere debeatds discutiendum. Seous non fac-
turi, presentibusperlectis exhibenti restitutis. Datum Bude predicta, in
festo sacratissimí Corporis Christi, anno eiusdem rmllesimo quingente-
simo undecimo."

Eredetije papiron. kívül papírral födött, rányomott pecséttel az OL. DI. 22563.
jelzet alatt.

265.

1515. április 13. Váradolaszi város előtt Ladislaus Thatar de Wadkerth
et Dorothea consors eiusdem, filia Ladislai Horwath sew Sydo dicti el-
adnak egy házat.

OL. Dl. 22 672.

266.

1515. Kivonat Beriszló Péter veszprémi püspök és horvát bán báni szám-
adásaiból.

"Solucia eiusdem tempore domini Pauli prepositi de manibus. 1. 5.
1. 5. Itern feria quinta post dominioam Quasimodo geni ti reverendíssimo
domino episcopo et bano ad rationem lbanatus dati floreru 1m IIc XXXII
(= 1232) .,. De censu Judeorum anni, 1517. dati flóreni 1 c. (= 100).". .. ..t..

OL. Batthyány-esalád középkorí számadásai közt.

267.

1516 előtt. II. Ulászló király Désházy Istvánt, az esztergomi érsekség
jövedelmei kezelőjét utasítja, hogy mivel bajoni Kis Tamás özvegye az
esztergomi zsidóktól egy forintot vett kölcsön, s ezek most kamat fejében
tőle 8 forintot követelnek, melyet ha megfizetni nem tudna, az özvegy
szőlejében ők akarnának szüretelni. Miután az özvegyet így zaklatni nem
engedi, elrendeli, hogy az özvegy csak a tőkét, az egy forintot fizesse
vissza, tehát Désházy sem kamatot szedni, sem pedig szüretelni a zsidó-

kat ne engedje.

"Relaxatio usure. Wladislaus etc. Fideli nostro egregío Stephano
Deeshazy administratori proventuum archiepíscopatus ecclesie Strigo-
niensis salutem et Igeatiam. Hec paupercula domina reliota condam
Thome Parvi de Bayon sicut inteldigímus, levaverat quandoque a)udei.s
istic §trig?~~commorantibus unum florenurn, in cuius sortern nunc octo
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florenos pro usura ab eadem expetunt et nisi persolvere queat, fruotus
vinee sue presentis anná pro se iídem iudei vinderniare volunt. Nos vero
paupertatc eius moti, riolentes ipsam hoc rnodo vexari, omnern usuram
eidern domine relaxavimus ita, ut ipsum unum florenum ,ulis persolvat,
quare volumus et vobis corranittimus, ut intelledo hoc negotio ipsarn
dominarn ultra capitalern summam astr ingi aut fructus vinee sue ab
eisdem iudeis vindemiari non permittatis. Presentibus perlectis exhibenti
restitutis. Datum."

A jászóvári Iormuláskönvv 20/b. Lapján, mely a jászóvári premontrei rnonos-
tor kőnyvtárában, Kézirat 78. jelzet alatt öríztetík. Ugyanez a bejegyzés megtalál-
ható Kassa város levéltárában "Stylus ab anno 1526" formuláskönyv 40. Lapján,
azzal az eltéréssel, hogy itt az oklevél kiállító II. Lajos király, Désházy neve T-vel
van jelezve, s ugyancsak T. T.-vel van jelezve az özvegy neve is.

268.

É. n. (1516 előtt). II. Ulászló megparancsolja a budai és egész Magyar-
ország területén élő zsidóknak, fogadják el azt a külföldi pharizeust fő-
rabbijuknak, akit Mendel Jakab zsidó prefektus jelöl ki, mert arra neki

és elődeinek a régebbi magyar királyok és ő is jogot adott.

"Exemptio et privilegiatio prefecti Judeorum.
Wladislaus etc. fidelibus nostrís univers is et singulis Judeis tam in hac
civitate nostra Budensd, quam alias 'll!biounquein hoc regno nostro HUil1-

garde et partibus eidern subjectis conseitutís et existentibus salutem et
gratiam. Quum intelligimus fidelem nostrum Jacobum Mendel-'p~~-
tum vestrum eiusque predecessores prefectos semperet aQ~antiq1l9 hane

-habtüsse lio.ertatempotestatemque et űurisdictionem concessam, ut ipsi
prefecti quemcunque ex Judeis phariseis vellent pro ipsorum nre"iibi"till'ö~

~-:-semperel1gere~non-----oI5Síantecontradictioneceterorum Judeorum
constituere Iibere potnerunt. ld quod Nosque ipsi Jacoba Mendel prefecto
suisque heredibus et successonbus universis medíantibus aliis Iiteris
nestnis eidern superinde concessis de novo annuirnus et concessimus.
Nunc autem idem Jacobus Mendel, mortuo nuper presbitero vestro vellet
loco illius alium de externis partilbus vestrdIn medium adducere et ad-
duci facere. cui nonnulli ex vobis resistere et repugnare vellent. Quoniam
autern nos omnino volumus, ipsum Mendel hac ipsa gratiosa et nova
annuentia atque concessione nostra conservare et manutenere, vobis
predictis universis Judeis Iiarurn seríe strictdssíme committimus et man-
damus, quatenus prefato Jacobo Mendel íllum unum phariseum, quem
in loco práoris defuncti presbiteri de externis par-tibus in vestri medium
adducere et pro presbitere vestro preficere et eligere vellet, in huius-
modi electione et constitutione repugnare et resistere confirmationeque
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aut constitutione huiusmodi in aliquo contradicere nulla ratíone pre-
sumpmatis, sed eidern prefecto Jacobo prefatum presbiterum lábere et
sine ulla prorsus contradictione eligi et constitui, permittere et per-
mittli facere, iHumqueper eundem electurnet neminem alium pro suf-
Iiciente et legitima electo presbitero sjve phaniseo vestro semper tenere
et recognoscere rnodis omnibus debeatis et teneamíni, aliud nullatenus
facere presumpmatis. Dátum.

OL. Fényképgyűjtemény. Esztergomi íöszékesegyhází könyvtár, Weroőczy-Iéle
Iorrnuláskőnyv VIlI. szám.

269.

1517. július 16. Kioonat Pititér István soproni polgár végrendeletéből.

"... Hernach vermerkht, was ich schuldíg bin,
Item von allererst hin ich schüldig dem Merhel j ud e n vngeíerlich

VIlI tal. den.
Hem der allten Manusch j ü d in IlII/2 tal. den. - Auff Michaelis

hat mier nit .mer, dan III gelichen, dass 1/2 dst gesuech auff dye ezeitt.
Hem der Malkhá j ü d i n bin ioh schüldig 1. tal. den."
Házi: i. m. Tl/L kötet 344. J.

270.

1518. január 26. Suslala Vilmos soproni polgár végrendeletéből kivonat.

"... Item dem Behem jud e n ist er schuldig XXXVII tal. den. Zw
furphanndt ist un dem jud e II pue c h verschriiben sein zwen wein-
garten, ayner in den Grefften vnd der annder dn der Wisen."

Házi: i. m. n/i. kötet 347. 1.

271.

1518. jan. 27. A nyitrai káptalan előtt megjelentek a galgóci ispotály je-
lenlegi igazgatója, Pál mester és Abrahám galgóci zsidó. Pál mester ki-
jelentette, hogy miutám. meggyőződött Miklós Tótország királyának ok-
leveléből, hogy a Sz. Miklós plébánia templommal szemben fekvő rom-
ladozó kőház eladására, mely egykor az ispotályé volt, engedélyt adott
elődjének, szintén Pál mester ispotályigazgatónak is, a jövőben se Abra-

hámot, se utódjait annak birtokában háborgatni nem fogja.

"Nos Capituium ecclesie Nitriensis, memorie commendamus per pre-
sentes. quod honorabilis magister Paulus, modernus rector hospitalis de
Galgocz ab una, parte vero ex altera Ábraham Judeus de eadem Galgocz
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nostrarn Iábere et personaliter venierrtes in presentiam, idem magister
Paulus retulit et confessus est .im hunc modum, quod licet alias domus
illa lapidea in civitate G8J1gocz,ex opposito ecclesie parochialisBancti

-Nicolarr a plaga orierifaIfexIStens et hab ita , in qua videlicet ad presens
dictus Ábraham Jnideus rnoram gereret et resíderet, ad predictum hospi-
tale pertinuisset ipseque magister Paulus in ipsa domo .hucusque ratione
eiusdem hospitalis certum jus habere pretendisset. Tamen quia paucis
retroactis rtemporibus in quiJbusdam Iiterís nostris f'assionalibus in per-
gamerio ánpendenti et autentico sigillo nostro superinde ernanatis, quas
diu superíoríbus diebus per aliquam suam injuriam et non bonarn custo-
diam casu aliquo ammisisset ertdeperdidísset, contineri vidisset, qualiter
bone memoráe quondam Nicolaus rex Sclauonie etc., Igenitor videlicet
Lllustris domini Laurentil ducis de Vyilak, propter ruinarn et desolationern
ipsiusdomus ac necessitate predicti hospital is et ecclesie, eandem domum
pretic vendere annuisset et concessisset sicque quidarn simi1iter magister
Paulus, tunc rector eiusdem :hospitalis cum quibusdám civibus predicte
civitatis Galgocz in nostri presenfiam venisset et hic coram nobis dornum
prescriptarn quondam circumspecto Petro Thar dicto, de iam dicta Galgocz
pretio vendidisset, ob hoc annotatus magister Paulus peramplius nec pre-
f'atum Abraham Judeum. sed neque heredes et poster itates eiusdem in
ipsa domo latibus inquietare et alíquomodoémpedire vellet. Datum Ier ia
quarta proxima post festum Conversdonis Beati Pauli Apostoli, anno
Domini Millesimo quingentesimo decimo octavo.

OL. Dl. 62039. Papíron, hátán rányomott pecsét töredéke.

272.

1518. február 1. Sirrwntornya. Az országbíró felkéri a székesfejérvári
zsidókat, hogy amennyiben hozzájuk vitték eladásra a szentágotai Ist-

vánffy Miklóstól ellopott holmit, adják át az ő megbízott jának.

"Agiles nobis dilecti. Dicit nobis is, noster familiarrs vicinus nobilis
Michael Istwanfy de Zenth Ágota, quod :his diebus proxime preterítés
quidarn rmalefactores certas res ipsius de domo sua subtraxerunt. Peti-
mus autern 'vos, si inas res ad vos portassent, Iatitare et perdere non
faciatns, sed huic nostro farniliari reddere faciatis nostri contemplationi.
Ex arce nostra Symorrthornya, in vigilia Purificationis Marie Virginis.
Anno Domini 1518.

Moyses Bwzlay de Ger gellaka , magister curie regie Maies-
tatis et comes."

Hátán címzés: Agi~ibus viris Judeis in Alba Regali ex lstentlbus, 'nobis dilectis

OL. Dl. 47228. Zárlatán gyűrűs pecsét.
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273.

1518. február 1. Steirer Lénárd soproni polgár végrendeletéből kivonat.

"... Item dern jung Manusoh juden (tartozik) XVIII tal, den. auf
nagst Phingsten."

Házi: i. m. II/l. 349.

274.

1518. április 1.-1522. február 21. Kivonat Fleischhacker Keresztély sop-
roni franciskánus templom templomatyjának számadáskönyvébőL

"Item rner hab ich betzallt vonn wegen bruder Sigmundt, derrguar-
dian ist werden nach bruder Sigmundt, der guardian ist worderr nach
bruder Achatzy, von wegen aines tuech, so er genommen vonn ainern
iuden, facit X. sol, den. Item rner hab Ii,chIbertzallltder Hatzlil judin fuer
bruder Peter, so err ertzney vonn lir Igenommen hat, facit VI. sol. den."

Házi: i. m. II/5. 259.

275.

1518. maJus 24. Miksa császár válaszleveléből az osztrák rendek kérel-
mére, melyben a zsidók kiutasítását szorgalmazták.

"Derr Juden mIben bedenkt die K. M., dass 1. M. bew11l1igthat, die
Juden von Wien und aus dem Land zu urlauben, doch ist 1. M. Meynung
nit gewest, sy gar in andere Land zu vertreiben, dann sy sein 1. M.
Camerguet nutz, deshalben sy 1. ,M. bishere zu der...Eysenst~1, Mar-
chegiklhrund dergleichen Or-ten derr Grenizen geduüt ... "

Az Osztrák Belügyminisztérium levéltárából közlí Príbram., A. F.: i. m. 1. 7.

276.

1518. október 10. Mihály festő (Michaelis Pictoris) özvegyének, Orsolyá-
nak végrendeletéből kivonat:

"... Itern (tectozik) iudeoLaz,aro XII. talerita. Item Fisohel juden
IX. talenta. Ite:rn alrt Jackeyn oeto talenta. Hem 'iudee Freyt juden V
talerita et I solidum."

Házi: i. m. n/i. 350
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27'7.
1518. Szerenesés Imre budai polgár örökbe fogadja Haller Rupert fiát,
Jánost azért, hogy kereskedéset foly tat hassa, mert ő már kereskedéséi
és kalmárkodását "prout hactenus ratíonabílíbus ex causís comode in-
tendere et invigilare míníme posset".

A pozsonyi káptalan levéltárában őrzött budai káptalani protocollum (1510-
1522) Ill. kötet 465-466. lapján.

278.
1519. március 31. Buda. II. Lajos király meghagyja Borsod megye ispán-
jának, hogy ha igaz a kiskorú miskolci Olayos Gergely gyámjainak pa-
nasza, mely szerint a Miskolc város bírói széke előU kötött megállapo-
dása ellenére sem hajlandó Chontos Balázs a kiskorúnak anyjától örök-
lött házát a kitűzött időre kiüríteni, sőt azt a kiskorú kárára zsidóknak
akarja eladni, akkor Chontost távolítsa el a házból és keresetével uta-

sítsa Miskolc város bírói széke elé.

"Ludovicus Dei gratia rex Hungarde et Bohemie etc. Fideli nostro
mag.ni.fiooJohanni Kossadhky de Kollowrath, cucécularío nostro et comiti
comitatus Borsodiensis, salutem et gratiam. Exponitur nobis in persollis
fidelibus riostrorum nobrlium magistra Johannis de Myskolcz et Bene-
dioti Daboczay et Georgií Literati mhabitatorum oppid; nostni Myskolcz
predicti, tutorum et curátorum puelle Sophie filie quondam Gregorü
Olayos de Myskolcz predicta qualiter superioribus diebus judex et ju-
rati cives dicti oppidi nostri cum quibusdam concwibus ipsorum quan-
dam compositíonem iriter .ipsos exponentes ex una et quendam Blasium
Chonthos, partibus ex altera ratione et pretextu certorum honorum eius-
dem puelle, Sophie paternorum videlicet et maternorum sub certis con-
ditionibus et obligaminibus fecissent et inivissent, decernendo inter cetera,
ut ipse Blasius infra festum beati Georgii martiris proxime venturum in
domo anaterma eíusdem puelle mariere et tandem de eadem domo exire
deberet, qui medum e domo ipsa exire, immo eandem quibusdám judeis
vendere et alienare niteretur in dampnum et preiudicium eiusdem
puelle manifestum. Nos autem nolentes eandem puellam orphanam sub
tectís dívergare, fideílitati tue harúrn serie firrniter preeipiendo commit-
timus et mandarnus, quatenus statim recept is presentibus et prerrnssis
suo modo se haberitibus prenotaburn Blasirumde dicta domo eiici et ex-
cludi ac eandem mediantibus exponentis tutoribus scilicet dicte puelle
dare et consdgnare faclas. Quod si idem Blasius superinde se gravetum
fore allegaverit, extunc cum judice et jurafis civibus oppidi nostri Mys-
kolcz, ubi scilicet dicta domus exístit, inter ipsas partes iudicium et
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justitiam administrari faclas. Secus non facturus. Presentibus perlectis,
exhibenti restitutás. Datum Bude, feria quinta proxima post Dornínioam
Oculi. Anno Domini Mildesimo quingentesime decírno nono."

OL. Dl. 65647. A felső sarokban: oe commissione domini regis. Alul rányo-
rnott pecsét nyoma.

279.

1520. november 13. Kivonat Schwingenhamer Bálint soproni polgár bz-
vegyének, Margitnak végrendeletéből.

II' •• Item mer hin ich der Malka judyn schüldig fyervndzwaynzig
phunt phenning, dauon hab ich yer all wochen den gesuech dauon aüs-
gericht."

Házi: i. m. H/L 362.

280.

1520. december 20. Buda. Schwarcz (Fekethe) Mendel elismeri, hogy Bá-
thori István nádornak évenként 12 forintot tartozik fizetni.

"Ego Mendel Schwarcz fateor et recognoseo per presentes Isteras
meas. Quod Spectabili et Magnifico Domino Domino Stephano de Bathor
huius Regni Hungarie Palatino et Comiti Themesiensi singulis annis
videlicet pro novo anno, singulos duodecim florenos, vita sibi comité
reddere et persolvere promisi, Immo promitto per presentes. Tali Con-
ditione mediante, quod si Ego prescriptos duodecim florenos prefato Do-
mino Palatino quovismodo reddere et persolvere nollemus, aut aliquo
anno omitteremus, extunc ipse Dominus Palatinus solum vigore pre-
sentium mediante me ad solutionem eorundem duodecim florenorum
artare et compellere possit et valeat harum nostrarum vigore et sub-
scriptione proprie manus mee testimonio literarum mediante, Datum
Bude in vigilia festi Beati Thome Apostoli. Anno Domini Millesimo
Quingentesimo Vigesimo.

it!'N r~N: ~i~ :' ;"'De',~jW ~:: toi~ :' r~tott'N it:: ~i; rOi;' :~'M'jN

~,;Z'~ ~"Ni n:to ~ :n:j ~n~:r~:: 'nN ::Z" NS r: C; N[']~
ilMW

Fordítása: En tartozom Bátor István nádornak tizenkét forinttal, minden év-
ben tízenkét forinttal, azzad a ,kikötéssel, hogy ő sem akadályez meg engem az
áltaLa <biztosított jogban. 281 Tevész 10. Mendel Fekete.

Há.tán, egykorú írással: Fékethe Mende! Judei Budensis,
OL. Dl. 25620.

135



281.

1521. február 23. Buda. II. Lajos király előtt panaszt emel Karánsebes
város Gerlysthye-i Miklós szörényi bán ellen, mert Baaly István zsuia-
ját, akit Törökországból hozott Peeth várába, a bán várnagyai elrabolták
onnan. Emiatt pedig Baaly lefoglalta Karánsebes városának 800 forint ér-
tékű vagyonát. Az ítéletben a bánt - mioei ő az oka minden kárnak -

a 800 forint megtérítésére ítélik.

"Nos Ludovicus Dei gratia Rex Hungar ie et Bohemie etc. Memorie
commendamus tenore presentium sigrufíoantes quibus expedit universis.
Quod dum fideles nostri, Nobiles et oircumspecti, Joannes de Bokos-
thycza Judex ac alter Joannes Maramorossy, et ceteri alii Jurati cives
civitatis nostre Kararisebes ab una, parte vero ab altera Egregíus Ni-
colaus de Gerlysthye, Barnis eastri Zeweeiniensis Iegrttima Evocatáone
procedente, feria sexta proxime preterita coram Nobis personaliter
constituti contra sese, et in alterutrum per ipsas partes quedam queri-
monie et Iarnentationes coram nobis fuissent proposite. Inter alia pro
parte prefatorum Judicis et Juratorum ceterorumque civium dicte civi-
tatis nostre Karánsebes contra Annotatum Nicolaum Gerlysthey Banum
exhábite sunt, et preserrtate, quedám Irttere Capituli Ecclesie Orodiensis,
Nobis ad Iitteratoríurn mandatum nostrum rescripte, habentes et conti-
néntes in se inter aha actionem et acquisitionem prefatorum Judicis, et
Juratorurn civium infrascriptarn. Quod cum videlicet hiis superioribus
temporibus, quidarn duo familiares nobilis Stephaná de Baal de Thurcia
quendam Judeum ad castrum nostrum Peeth vocatum Introduxissent,
tunc Egregii Jacobus Hery (... ) et Gahorko de Sebes eastellani prefati
Nicolai Gerlysthey Bani per eum in dicto castro riostro Peeth constituti
ex speciali commissione et Mandato eiusdern Nicolai Gerlysthey dornini
scilicet Ipsorum, ignoratur unde moti prefatum Judeum captum, de ma-
nibus ipsorum Prybek dictorurn castro in eodem eripuissent, abduxissent
et quo voluissent, fecissent potentia mediaute. Pro cuius quidem Judei
ereptione tandem prefatus Stephenus Baly Res et bona eorundern
civium riostrorum de Karánsebes ad valorem octingentorum florenerum
se extendentium, inter possessiones Ikthar et Rekas vocatas in comitatu
Themesíensi existentes habitas, arestasset, asportassetque, et quo volnis-
set, feeisset. Inter alia etiam prefatí Judex et Jurati ceteT'iquecives dicte
civitatis nostre contra dpsum Nicolaum Gerlysthey proponendo sub-
iunxerunt. Quod alias fidelis noster Spectabilis ac Megnificus Joannes
de Zapolya comes perpetuus terre Scepusiensis, Wayvada Transsilvanus
certis Rationabilibus ex causis Nonnullis concivibus ipsorum certam sum-
mam pecuníaríam debebat, Quam Summam idem Wayvoda Transsilvanus
ad manus prefatí Nicolai Gerlysthey Bani ea conditione dederit assígna-
veritque, ut quam primum ipse Summam antedictam eisdem civibus
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quibus Summa prenotata solverida erat, exolvere integre deberet, ut
teneretur , tandem idem Nico1:a1USGeelysthey Ignoratur , unde motus
magnam partem eiusrnodi debitorum demptis íllís paucis debitis que per
ipsum Nicolaum Ger.lysthey persoluta ipsis fuere, aput se retínuisset,
Neque eisdern sepius peteritibus persolvere curasset, quibus sic habitis,
et caram Nobis propositis, et ad ea per prefatum Nicolaum Gerlysthey
Responsis, prehibati Judexac Jurati et ceteri cives .ipsiuscivitatis nostre
l{;aransebes suis et dictorum alicrum concivium suorum Nominibus et
In personis, per Nos sibi ipsis Juris equltatem ex parte prefati Nicolai
Gerlysthey postularunt Impertiri. Et quia prefatus etiam Nicolaus Ger-
lysthey Banus ad objecta et proposita eorundem civium nostrorum, se
nulla Rationabili causa defendere valendo. Ideo Nos unaeum dominis
prelatís et Baroníbus consilíaráísque nostois, Matura supeniride deljber-
atione prehabita partibus peteritibus et Instantábus Judicando commisi-
mus eo modo quod ex quo idem Nícolaus Gerlysthey IhuiusmodiIridebita
occasione arestarido Res et Bona ipsorum civium nostrorum prefato Ste-
phano dederát, Ipseque auctor dampní dsporum civium nostrorum fuerit,
valorem Rerum et Boncrum premísso rnodo per dictum Stephanuni de
Baly arestatorurn, puta prescriptosoctángentos florenos. et Insuper omnia
illa debita, que prefatus Wayvoda noster ad manus eíusdem Nicolat
Gerdysthey premisso modo dedit demptis rlhs que per eum solum iam
sunt, eisdem civibus nostr is quorum Intererit ad festum Penthecostes
proxime affuturum omni occasicne postposita reddere Integre. et per-
solvere debeat, et teneatur. Si Interim aliunde huiusmodi dampna pre-
fatorum cívdum nostrorom rectificare non poterit. Harum nostrarum
vigore et testímonío litterarum mediatrte. Dátum Bude Sabbato proximo
ante festum beati Mathie Apostoli, Anno Domini Millesirno Quringent,e-
simo vigesima primo.

Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története Ill. 142. sz.
(Maeskási-család levéltárából.)

282.

1521. március 28. Krakkó. Zsigmond lengyel király levele Bánja város
tanácsához, melyben írja: "Scr,ipsimus vobis pro admirristranda justiclia
j u ct eis nostris Craccovíensibus, qui non procul a civitate ista sunt
spoliati et damno íngenti affecti", mivel pedig úgy tudja, hogy ezeknek
eddig még igazságot nem szolgáltattak, kéri, hogy azt tegyék meg és
vagy szolgáltassák vissza az elvett javakat, vagy pedig adjanak megfe-
lelő elégtételt.

Eredeti papíron, zárópecséttel, Bártfa város levéltárában.
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283.

1521. március 30. Kivonat Lederer Márton soproni polgár feleségének
végrendeletéből:

"... Item mer meld ioh, das ich schuldíg pin dern Miohel juden 20
sol. den. Geschehen in dem 20 jar. 100mrner melddch, das ich der Malka
ayden schuldig pin V tal. vnd stett in dem judenpuech pis auff sand Mer-
ten tag. Item rner meld ich, das ich des alten Aram juden halb versecz
1 gulden parten vnd 1swinckel vmb 20 sol. den."

Házi: i. m. II/l. 374.

284.

1521. október 6. Kivonat Hofmair János soproni polgár végrendeletéből.

"... Item pin ich dem Manwsch gwdt sahw:ldig, als mein herr
Fleischagker Petter wol waisz, X tal. den. Item der Hatsoherl jydín awf
ein pöcherl X. sol. den. vnd mein grienn rogk 1tal. den. Get kain pswech
darawf."

Házi: i. m. n/i. 385.

285.

1521. november 1. Kivonat Zochdola Mihály soproni polgár végrendele-
téből:

,,' .. Dern Manusch juden hin ich schuldig auf phanndt Iaut aines
schreíben darumben ausgangen neunundtzwainzigkh phunt phenning.
Behaírn judin pin ich schuldig dreyundzwaintzigkh Reinisch guldin."

Házi: i. m. rr/i, 387.

286.

1521. november 5. Kivonat Schadenhart Sixtus soproni polgár végrende-
letéből.

"... Denn Manndl judn bin ich zu schiristkhönnftigen Weichnachtn
funffűndfüfftzig phünt phenníg schuldig. Dieselben LV 1JaJ.. den. sollen
im auf bestírnbte Weiclmachtn von meinen guetern betzallt werden. als-
dann pin ich aller sachen von gedachtm judn gemuessigt. Item der altn
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Manuseh judiri biJn Ich víertzígkh phunt phening schüldig, ir darümb
den weiugarten im Írnfr-id gelegen verphenndet. Dieselo schuld stet seid
Michaelís in anndern jar an. Eadem Manuschiri zway phunt phening zu
vrkhünt mein hanndschrifft, Eidern meinen swartzn rockh vmb funff
schilling den. versetzt. Bescheen zehen tag vor sand Miahe(1)s tag im
XXI-ten."

Házi: i. m. II!1. 391.

287.

1521. november 13. János soproni kalaposmester végrendeletéből:

"... Idem an Sanndt Jacobs tag hab ich geben dem juden an aller
meiner geltschuldt vngerisch II floran. Idem mer hat er rnir ain rock
verkauft, actum Martini im jar XX, III 1/2 tal. den. Idem rner an disen
rock, so er venkauft, sol rnir abgen ann rneyner .geltschuLdt.Idem mer
hab ich abgerait rnet dem obemelten juden vmb alle geltschuldt, so er
von mir genommen hat, facit Ill. tal. Ill. sol. VI. den. Idem mer hab ich
geben dem vorgemeltem juderr Johannis Baptiste zw gesuch, facit X.
sol. den. Idem mer mb ich ym geben am das hauss gesuoh, facit Ital.
den. Dorari ihat er mir herwideeumb [geben,facit IlII sol. den. Idem mer
hat er 'Vonnmir' emphangen ain swartzen OOt,facit VII ikrewitzeT.Idem
mer hat er von rnir emphangen ZJWenhuet, facit XVII krewtzer. Idem
mer Z1Wenhuet hat er von mir emphangen, facit XVII krewtzer. Idem
mer ayn purgerbut von mir emphangen, facit X. krewtzer. Idem rner
(nincs folytatása). Item von allen disenn obeschnibenn phanten vnnd
stuoken so ich ·imschuldig pin worden, acturn Exaltacio sancte Crucis,
anno etc. im XVIIII jare, facit VII fil..V. sol. den. denn guidein per
zehenn schilling pfermi.g. Idem rner auff meyne phant hat er mir ge-
liehen vngerísoh V fl. Idem rner auff das hauss vngerisch III fl."

Házi: i. m. lIll. 394.

288.

1521. december 5. Sopron. Kivonat Göckel Péter soproni pék végrende-
tetéböl:

"Vermeralct meín löstn wtlln, so ich Petter Gögikerlrpögkgetari hab ...
Item dem Manus gwdt pin ich sehwldíg XXII tal. den. awff tag, allsdan
Fíleíschagker Petter wobl wyssen ist. Item der Malllky gydin{!) pin ich
sahwJldig XXXVIII tal. den."

Házi: i. m. II!1. 401.
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289.

1522. január 22-1524. január 20. - Fieiscluicker Péter soproni városi
kamarás számadáskönyvéből:

ll ••• Item densedben tag (ti. 1523. január 4.) vom Vischl jwd sein
hawsztzins X sol. den.... Item mer denselben tag (január 18.) von dem
Manwsch jwd sein hawsztzáns enpfangen II fl. vngrisch ... Item am
tag Gregory von Ma•.hell jwdt sandt Michels tz.insvnd sandt Jorgn tzins
von seinem hawsz nr v, tal. den Hem mer denselbn tag von Gerstl
jwdt vmb I rnwdt kaloh I nal. den Hem dem Manusch jwdn gebn
von wegn des Pawker hawsz nach geschafft der herren V tal. den ...
Hem an demselbn tag vom Vischl jwdt hawsztzins I fl ... Hem am swn-
tag nach der heihgn dreykinig tag vom Manwsch jwdt hawsztzíns II fl.
... Item mer denselbn tag von dem jwngen Isaagk jwdt vmb ein mwdt
kalch X sol, den. Itern mer denselbn tag von Manwsch jwdt vmb eín mwdt
kalch I tal. den ... Item mer denselbn tag vom Gerstl jwdt vnd jwngen
Hadl vmb ein mwdt X sol. den Item mer denselbn tag vom Jacob
jwdt vrnb 1/2 mwdt V sol. den Item mer denselbn tag vom Manwsch
jwdt vrnb II 112 tawsent mawertzíegl XX sol. den ... Item am ertag nach
Margreta vom Ysagk jwdt vmb 1/2 tawsent mawertziegl 1/2 tal. den.
. . . Hem am ertag nach Larenty vom Visohl jwdt vmb ein 1/2 tawsendt
mawertziegl V sol. den .... Item am rnontag nach vnser frawen gepwrdt
vom Gerstl jwdt vmb ein 1/2 tawsendt mawertziegl V sol. den.... Hem
am freytag nach Michahely dem Klain Jergn jwden podt gebm, das man
in vmb ladn in die Noistat geschigkt hatt, X kreytzer."

Házi: i. m. Il/5. 296,300, 316, 321, 323, 324, 328, 330, 331, 332, 333, 345.

290.

1522. március 31. Prága. II. Lajos király levele Báthori István nádorho:::,
melyben prágai fogadtatását írja le.

"Pragam versus profecti, uno fere .mi1Liarieum ab urbe abessernus,
Irequentissirni equites armati nobis obviam venerunt. Progressi sumus
et primi omnium Judaei illis velaminibus, quibus in eorum sacris utun-
tur, scriptas divinarum legum tabulas ferentes occurrunt, hymnos
hebraea lingua et Dei laudes et gratulationis carmen, ut nobis postea
interpretati, oanebant, rilludque unum prae omnibus orabarit. praecepta
üla decern manu contingeremus, virga, que equum regebamus, non
manu attígímus, Nam virgam tanti faciunt hornines superstitiosi, ut 100
aureis emere oupíant."

Pray: Epistclae procerurn regni Hungartae. Pozsony, 1806. I. 155.

140



291.

1522. június 14. Buda. Báthori István nádor és királyi helytartó Podma-
niczky István nyitrai püspöknek és az ország összes hatóságainak meg-
hagyja, hogy miután ő aszupataki Hencz Máténak, Demjén János neoű
jobbágya által Oroszlán, Simon és Lázár nevű nyitrai zsidóktól kölcsön-
vett 3 forint után (a quibusdám providis Orozlan, Simone et Lazaro
iudeis in oppido Níttriensí commorantibus mutuo et sub spe restitutionis
tres florenos ... recepisset) a zsidók által követelt magas kamatot el-
engedte, sem Demjén Jánost, sem Hencz Máté más jobbágyait a nevezett
zsidók kérelmére személyükben vagy javaikban bántani ne merjék.

OL. Múzeumi törzsanyagból kiadva: Lukinich: A podrnaníní Podmaniczky-
család oklevéltára II. k. 285-287.

292.

1522. október 2. Sopron. Auer Jakab soproni városi jegyző levélfogalmaz-
ványa, melyben úgy látszik, a soproni polgármester nevében valakinek
írja, hogy "Mir hat Abraam jud clagsweise zuerkhennen geben, wie ime
Steffan Hünger, ewr mitwoner, ain summa gellts schuldig worden sey",
kéri, hasson oda, hogy Hünger 14 napon belől ide jöjjön "vnd sieh mit
gemellten juden vmb angezaigte schuld vertrage". Ha ez meg nem tör-
ténnék, következik a dolognak hivatalos útra terelése. "Auch wil der
gemelit jud egenanntes Steffan Hunger weiugarten sambt dem khönnf-
tigen lesen vnd annder sein hab vad güeter, die ime vmb berur-te schuld
verschriben, hiemjt ID craff't dits brdefs bei euch vnd gericht in verbot
gelegt haben, this solanng" amíg adósságát meg nem fizeti és a zsidót ki
nem elégíti.

Házi: i. m. II/5. 359-360.

293.

1522. december 4. Bazin. Farkas bazini és szentgyörgyi gróf arra kéri a
nagyszombati zsidó bírót, hozzon kedvező döntést az ő gotsgnaden-i mol-
nárja és Chech. nagyszombati zsidó között. A molnár ugyanis adóssága
fejében 30 akó bort adott át a zsidónak, de a bor egy része - a molnár

szerint a zsidó hibájából - megromlott.

"Sunder gunstiger lieber Jacob vnseren gunstigen grues mit gueten
widlen beuor. Wir schleken zu euch vnseren gegenwertígen Mulnern von
Cotsgnaden, der wirt eucbberichten vnd anzaigen, das er dern Chech
Juden bey euch war vnd vor verschynen Jaren ist schuldíg warden. Und
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hat vnser Mulner an seyner geltschuld bernolten Juden XXX emer wein
verkaufff VIl1d an seyner schuld hat welden lassen abgeen vrmd der Jud
halt den wein dn kauff angenemen aynen emer vrnb IlII s. den. darauff
hat vnser Mu1ner dy wein lassen dem Juden lassen lígen: also hat der
Jude dy wein nicht geacht vnnd vngesult lassen. dorumb sein dy wein
verdorben. Mugt er wol errnessen, das sy dem Juden sei.n verdorben.
Alza zwíschen der Zeyt <ausainfalt hat vnser Muíner ain tayl wein aus-
gesehenkt, ain tayl ast im ausgeronnen. Dorurmbstet er IIl1iÍtdem Juden
in Zwitraoht. Mogt er vermeinen, das der Jud ein vrsacherist des scha-
den. Biten euch dorauff mit surideren fleys, wellet vnser Mulner darauff
aygenlich vernommen in vnserem ansehen gunst fúrderung wnnd hilff
beweysen so weyt, dasz er vnseres fuer-bit bey euoh rnug geniessen vnnd
weyter mit dem Juden in gueten vertrag vmb vorig geltschuld vber dy
wein beleinen wellet auoh trewlichen hanndlen damit weyter nicht mer
rays vnnd Zerung darauff gee vnnd wir vnser lewt darzue nicht prauchen
bedurffen vnd vnser Mulner vmh das nicht klaghafft werd vnnd wo sich
das gepundt wellen, wie das gegen euch in allem gueten erkennen. Zw
Posing am Phintztag Warlbare. Anno etc. 1522.

Wolffgangus Grave zu Sand Georgen (vnd) zu Posing etc.

Hátán címzés: Dem ensamen vnnd weysen Jacob Schaffter .gesworen Burger
vrmd Juden Richter zw Tyr-na als vnserrn gunstígen den brieff zw antwurten.

OL. Dl. 47481.

294.

1522. december 15. Pozsony. Keck Simon levelében értesíti a selmec··
bányai tanácsot különböző külföldi eseményekről, a francia király had-
járatáról stb., Luther elfogatásáról, és hogy a zsidók a Messiást várják.

ll' •• Ich hab aueh vom secretario des pischolffs von Gran yn sonder-
heitt gehortt, das brieff ikenGran komrnen seynd vnd ist dy sag rnir hye
zw Prespurg das Martinus Lutherüs rnit anderén vieren sin gefangen
zw dem Keyser geschickt warden wye wol etlíche seyne enhengenden
solichs wídersprechen, wye dy sach stett, kan ioh noch eigentlich nicht
wissen <liberrnan hortt máohsguetts zw Wyen vnd duroh das gancz
Deutsch land grosse widerwertackeitt vnd sect aber eygne Icopplckeyt
der menschen. Gab es Gott zw einern end guetten kemoDy Juden spotten
vnser ,geml€lggrosse vnd offenware tor-heitt VIndhajten vest, yr Messias
wirtt ikomrnen. Erparm síoh Gott vber uns vnd las vns nichts abge-
sundert seyn von dem waren Christlichen glauben. Damit beuelich euch
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gott bitt yor mich Ewer vergyse ich keyn stund als dchs den schuldíg
pyn ... Geben gar eylend zw Prespurg am Montag nach Lucie tag am
1522."

Symon Keok E. W. tréwer .Selsorger etc.

Címzése: ,,(Nambaffti}gen weissen Herm Hanus Preuner Richter auff der
Scherrmycz, rneínen ,gelibten Herrrm vind Freundt etc.

OL. Fényképgyűjtemény, Selmecbánya város lev. II. 831.

295.

1522. dec. 31. Beszterce. Thurzó Elek kincstartó igen komolyan figyelmez-
teti a nádort, ne avatkozzék az ő hatáskörébe; ne foglalja le a maga és
a veszprémi püspök számára a pénzverést, ne gátolja a zsidókat és má-
sokat, hogya kamara részére ezüstöt vásároljanak, mert a következmé-
nyekért - ez lévén a király egyetlen jövedelmi forrása -' nem vállal-

hatja a felelősséget.

"Post serviticrum meorum commendationern. Spectabilis et Magnifice
Domine, mihi observandíssíme. Ex scriptés servitorr-ummeorum de Buda
intelili.goSpectabilern et Magnífícam Domínationem Véstram Hanz Krw:k
commisisse, ut pro Dominatione Vestra Speotabili et Magnifrica primum
ac deinde domino Wesprimíensi rnonetas cuderet, Judeos vero et alios
omnes, ne pecunías antiquae oarrrbire auderent, preterquam Domínatíoni
Vestre Spectabili et Magnifice prohibuisse, quin potius, ut pro Domi-
natione Vestra cambirent tantum, eisdem etiam iníunxisse, quod etsi
vehementer admiratus s:im,~d tamen Spectabilern et Magnificam Domi-
nationern Véstram feciese aut facere velle, persuadere mihi non potui
et certe si Domínationem Véstram hoc tempore tam inopi et in tanta
penuria proventuum id faoeret (quod ne suspicor quidem), non medio-
criter res Maiestatis Sue impediret, quemadmodurn igitur Spectibilis et
Magnificentia Dominatio Vestra hactenus in rebus Maiestatis Sue eum
omnium judi eia se prestitit, quem et authorrtás Maiestatás Sue et dig-
nritasDominationis Vestre Spectabilis et Magnifice postulabant, omnique
studio et opere res Maíestatis Sue curavit et promovít, ita eadem riolit
se de hac re intromittere et cussionem monete, unacum proventum Ma-
iestatis Sue ac preeidium singulare totius Regni et conííníorum in hoc
reditu et ángressu propinquo Malestatum Suarum turbare. Nam si ita,
quemadmcdum cepit et argentum et pecuníe arutique passirn et pro
Dominatdone Vestra et domino Wesprdmiensi alysque carnbientur , erit
profecto summa caristda que etiam nunc satis magna est et argentí et
monete antique eoque res redigetur. ut neque argentum neque pecunie
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antique reperíantur aut etiam, si reperirentur, in tarita inopia, ita pre-
tium crescet, ut oambiri non possint, necesseque sit, rebus ita cadentibus,
oussionem ipsius rnonete oessare, quam si icessare contingeret, Budarn
quidem, ut Spectabili et Magnifice Dominationi Vestre scripsi, propediem
vadimus, quid tamen istic agam vel agere possirn, nescio et futurum
certe est, utcessante cussione, Bude manere rebusque Maiestatis Sue et
Regni providere non possím, qua ex 're, si quid periculi eveníret, causa
ego esse nolo. Consulet igitur Dominatio Vestra Spectabilis et Magnifica
rebus Maiestatís Sue et faciet, ut opinor rem se dignissimarn, si in hoc
Maiestati Sue favet neque impediet cussionem ipsarn monete. Illud
certe satis márari non sufficío, quid Spectabilis et Magnifica Dominatio
Vestra dmduxenit,ut domino Wesprimiensí quingentás mareas cucli per-
mitteret. Nam quamvis Maiestas Sua mihi pro ipso domino Wesprimiensi
scripserat, mecum tamen habeo et solus scio, quam iriforma-
bionem Maiestas Sua miihi super hoc dederit, quemodo agendum.
quid faciendann et quosque comrníserit. In manus meas Maiestas
Sua hoc tradierat et voluntabi mee, quid cum eo facere subiecerat,
quidquid ego cum ipso domino Wesprimiensd egi, fed rnisertus
vicern et fortunas eius, ut haberet unde siJbi fami1ieque sue vic-
tum quotidianum tamen suppeditare posset, rogo itaque Spectabilern et
Magnifioam Dominatíonem Vestrarn, nolit se de his rebus intromittere,
que et rebus Malestabis Sue ert;officio meo derogare posserit. Faciatque,
quod dignitatí sue consentaneum putaverit esse. Molestíssímurn profecto
mihi fuit intdllligere, de qua re antea quoque Spectabila et Magnifice Do-
minationi Vestré et scripsi et nuntiavi, Spectabilem et Magnificam Do-
minabionem Véstram neseio, quid de me suspicari. Eandem preterea
quedam verba non satis apta et certe aliena, quam que officium meum
adversum Dominaticnem Véstram exigebant, dixisse et publlee quoque
protulisse, existimare quidem non possum, quid sit, quod Spectabilis et
Magnifice Dominationis Vestre suspitionem de me movere debuisset,
nun quam taliter Dominaticnem Véstram offendi, nun quam aliquid (si
memini) commisi, nihil tale a Dominatione Vestra Spectabili et Magniti-
centia commerui, ut talia a Dominatione Vestra meritum me esse putem,
libenter et ex animo semper et in omnibus Dominationi Vestré Spectabili
et Magnifice servivi, officiosissime semper et promptissime in omnibus
obsecutus sum, ,in quibus, salvis rebus Maiestatis Sue ac deinde honore
meo fier-i potuit, quibus etiam aliquando pro Dorninatione Vestra Specta-
bili et Magnificentia non undique peperci, paratus etiam deinceps, prout
semper me obtuli, ad omnia servitia et obsequia Dominationi Vestre
Spectabilí et Magnifíce, si ea grata et accepta esse cognovero, sin minus,
invito Domínatio Vestra Spectahilis et Magnífícentía servitia mea rneque
ipsum Dominationi Vestré molestum esse non sinam, nemo enim erit,
ad quem írnportune me, ut dioitur , ponam. Quod reliquum est Domina-
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ticnem Vestram Spectabilern et Magnificam iterum rogo, tamquam do-
minum meum, magnopere. velit habita ratione Maiestatis Regie et nego-
ticrum Regni oussionem rnonete pareere et contentari HLasumma, quam
ad sortern sallary Dominationís Vestre Spectaoihs et Magnificentie ipsi
Hanz Krwk commisi. Nam si ipsi ydem vel Judei vel aly, qui ad Ca-
meram Maiestatía Sue argentum et pecunias antiquas campserunt, Do-
mdnationi quoque Vestré ei domino Wesprimiensi carnbire íncipiunt, ut
oussio pro Maiestate Sua cesset, omnisque provisio confiniorum necesse
est, quod prohibere. Dominatic Vestra Spectaoihs et Magnifica, si volu-
erit, poterit, quod Maíestas Sua omni sua gratia compensabit et maiori
commodo aliunde resarciet Dorninationi Vestré Spectabili et Magnifice,
quam felicissime valere desidero et eidern me servitiaque mea commendo.
Dátum Bistricie, feria tertia ante festum Circumcisionis Dornini. Anno
1522.

Servitor, Alexius Thurzo manu sua.
Kívül: Spectabili et Magnifico domino Stephano de Ba1.hor,Regni

Hungarie Palatino, Comiti Themesiensi, Capitaneo Generali et in has
absentia Regia Locumtenenti etc. Domino mihi observandissimo.

OL. Dl. 25641.

296.

1523. június 25. Sopron. A zsidókra vonatkozó rendelkezések kivonata
Sopron város jegyzőkönyvéből.

"Die juden sollen sich zu heiligen tagen, als an sonntagen, vnnser
frawen vnd zwelffpoten tagen anhaünbs enthallten vnd yor her'rensin-
gen nicht herfürgeen vnd fűrkíhaűffen vnd sieh in klaídüng, als jüden
hallten sollen, damit man der Christen vnd jüden erkhanntnüss habe."

Corpus Statutorum Hungariae Municipalium V/2. 14.

297.

1523. szeptember 20. Bátmonostor. Várdai Ferenc erdélyi püspök magára
vállalja elhunyt testvére adóssága inak rendezését:

.Demum quod nos debita prefati quondam Sigismundi de Warada
videlicet uni Judeo Jane nomiriatc florenos centum et duodecim ad
festum S. Martini episcopi proxirne veriturum persolvendos."

OL. Dl. 82376. (Zichy-levéltár, Zsély.) Özv. Waradai Zsigmondné ugyancsak
1523. szeptember 20-áll Bátmonostoron kelt oklevelében szószerint ugyanez olvas-
ható. OL. Dl. 82377.
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298.

1524. január 8. Pozsony. Egy névtelen, előkelő levélíró politikai esemé-
nyekről tudósít ja Warda-i Ferenc erdélyi püspököt. Utolsó híre:

"Quod nullini sit lic:itum excutere monetam, nisi ubi ápsi Fuchari
volunt et neque Bude neque in aliis locis possit aliquis argentum et
aurum redirnere, nisi Judei et illi ipsis Fuoharis redímunt."

OL. Dl. 82631. (Zichy-levéltár, Zsély.)

299.

1524. február 6. Pozsony. II. Lajos király Sopron város közönségéhez.
Előadja, hogy tudomására jutott, hogy "vos quendam áudeum ad instan-
tiam cuiusdam hominis, qui nomine riostro ad. vos profectus fuisse dicitur,
oaptívasse et nunc quoque in dura captivdtate tenerí", Csodálkozik, hogy
bárki szavára ilyen könnyelmüen felültek és meghagyja, hogy "prefatum
iudeum libertati restituere absque aliqua lesione corporis et damno
rerum suarum debeatis et de cetero ab ihtnusmodí factis abstíneatis, nam
alioqui certi sitis penam condignam vos non evasuros".

Házi: i. m. 1(7. 79.

300.

1524. február 26. Petthyen. Verbőczy István Báthory András szatmári
ispánhoz intézett levelében annak a nézetének ad kifejezést, hogy ő sze-
mélyválogatás nélkül kötelesnek érzi magát igazságot szolgáltatni min-

denkinek, aki a magyar korona alattvalója, akár zsidó, akár cigány.

"Magnifice domine, domine rnihi observandissime. Premissa cb-
sequiorum meorum commendatíone. Ad omnia scripta pariter et inti-
mata Magnifice Dominationis Vestre per hunc magistrum Stephanuru
notariurn suum respondi. Nil enim extra processum iur.is per me aut
dátum aut factum fuisse ántelligo. Literas quidem preoeptoráas ego dedi
tamquam ille, Qui omnibus equaliter sine personarum acceptatione iura
ministrare teneor. Nec potui negare, quin petenti dedissem. Si etiam
Judeus aut Pharaho fuisset, modo de subditis Sacre Corone regni huius
petens :iilileextitisset, Si autem Indebite et extra iuris ordinem equitatem-
que dedi,in iudicem locum non thabebunt. Non tamen per eas magni-
ficam Dominationem Vestram turbari rogo. Facilius, quam forte putat,
res ipsa sopietur. De reformatione literarum statutoriarum pariter me
resolvi. Ita, ut Magnifioa Domínatione Vestra conterita erit. Ubi mecum
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pariter constituta fuerit. Interim res omnes in suspenso manebunt. Valere
Magndficam Dominationem Véstram unacum suis felicissime semper
opto Ex possessione Petnhyen, seoundo die festi beatí Matthie Apostoli.
1524. Weribewczy servitor."

Hátán: Magnif ico domino domíme Andree de Ba1.hOT, comíeí Comstatus
Zathmaráensís 'etc. domino et fautori meo precolendo.

OL. Dl. 23 894. Zárhatári zöld viaszba nyomott gemmás gyűrűs pecsét.

301.

1524. ápriLis 22-1525. március 29. Halász (Vischer) Péter soproni vá-
rosi kamarás számadáskönyvéből kivonatok:

"... Empfang von der judn heyser. Hem am tag Tnium regum
Jéokhl jud hauszínss erlegt 1 florin. Item am abendt Valerrtim Manuseh
jud hausszinss erlegt II Ilorm. Summa Ill. tal. VI. sol. den .... Item am
mitichenn vor Marie Magda:lene empfangen von dem Jaold judn vmb
aintausént maurziegl I tal. den. . .. Itern am montag nach Dionisi emp-
fangenn von der Malekhá judin vrnb laJÍntausentMaurzíegl, facit I tal.
den. . .. Eodem die Isaac jud genumen funffhundent maurziegl, geben
1/2 tal (IlII sol. den.), Eodem (die) Miohel judi ainhundert rnaurziegl ge-
ben XXIIII den .... Item am mátichen nach TI'Ü.umregum Manusch jud
vmb ain halbtausent ziegl IlII sol. den. . .. Eodem die empfangen von
der iMalakha jüdin vrnb I mut khaleh, facit I tal. den .... Item am rni-
tiehen nach Francisci empfangen von Jaclol jud vmb ain mut khalch
1 tal. den .... Item am montag nach Dionisi empfangen vom Joseph jud
vmb ander-thalben fiut khalch I tal. IlII sol. den. . .. Item arn montag
VOl' Simoni vnd Juda Hatschl judin vmb ain halben mut Khalch 1/2 tal.
den.... Item rner hah -iclhaussgeben nach beuelch meiner hem vmb daz
siloer, das man !khauft hat von juden zw vrmsers g(rnedigen)herrn khinig
silberkhamer, das in summa bracht hat XX florin."

Házi: i. m. II/5. 390, 398, 400, 401, 404, 405, 439.

302.

1524. április 25. Kivonat Sopron város jegyzőkönyv éből, melyben egy
szabályrendelet a zsidókat a városi fürdő használatától eltiltja.

"Das sich die juden - wi es dann eemalen furgenomen - in dem
gemamen statbad mit baden sollen vnd das pad sol rnan notdurftig mit
paw versehenvnd pawen."

Corpus Statutorum Hungariae Municipalium V/2. 17.
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303.

1524. október 8. Buda. Gallinzer Lénárd, Diósgyőr várának kapitánya és
felesége, Orsolya, megegyeznek Muschl fiumei (Sanct Veit am Pflaurn)
származású zsidóval az annál fennálló nagy összegű adósságaik megfize-

tésének módozataiban.

"Ich Lienhardt Gallinzer purggraff auff Deusyer vnd ich Ursalla
sein eliche gemahl bekgenerr ver aintlich vnd vndschaidenlich mit disen
offen briff für vns vnd all vnser erben, als wir dern Muschl Judn von
Sand Veit am Phlaum auff vnser ver schreibung vnd schuld briffe vnd
dal' zu auff vnser zwen haus briff vber vnser hewser hie zu Offn schuldig
warden sein vnd auff disen tag allerschuld vnbezalt ist vnd wir von
gedachten Judn zu vil mallen vmb die bezallung ersuecht vnd an gelari-
genn sein warden. Dar auff so haben wir vns jetz nach dem nagst ver
schinen Osterveyertagen mit vnserm schwager hern Marxssn Pemfflin-
ger der schuld halben so er vns auch zu thuen ist ver aindt vnd ver
tragen, das er vns zugesagt vnd versprochen hat, das er gedachtten Muschl
Judn zum tayl an vnser schuld so wir im zu thuen sein, die weil zwelff
hundert vnd zwen vnd sechttzig gulden von stund auff Phingstn die auch
ver schinen sein aus Sibenburgen her gen Offn schiken vnd betzallen
wolt, das nit geschen ist. Dem nach so haben wir baid ob gemélt Lien-
hart vnd Ursala samendlich mit gedachtten Muschl Judn aller schuld
halben so wir Im zu thuen sein ein Redlichen warhafften bestandigen ver-
trag vnd Einigkhait gemacht in diser gestallt vnd maynung, das er durch
vnser fleissig pittn, wie wol es mit seinem geressen verderblichen schaden
vnd nach tayl ist, jedoch vnser pittn nit ab schlahen vnd ver sagen hat
wellenn. das er von data ditz briff auff das aller lengist noch sexs wochen
guetlicher mit uns in allen sachen styl halten wil, darauff wir vnsern
aigen diener zu hern Marxssn ab gefertigt vnd geschikt haben vnd wo
gedachter her Marx diser an getzaigter zeit die zwelff hundert vnd zwen
vnd sechttzig ungrisch fl. her gen Offn schiken vnd den Muschl Judn
zu seinen handen vber antbort werden, so bleyben wir dem obgedachten
Muschl Judn vnd sein erben vber dj hiez an gezaigtten zwelff hundert
vnd zwen vnd sechttzig fl., noch mer zway hundert vnd ain vnd zwainzig
ungrísch gulden in guet allter ungrischer müntz als offt hundert ungrisch
phenig fül' ain yeden gulden gerait vnd auch noch mer drithalb hundert
gulden ungrísch gelt schuldig die sollen vnd wellenn wir sie zu tag vnd
fristen wie her nach volgt erberlich vnd frunklich bezallen folgend: zum
Erstn so wellen wir sy auff dj nagst khunfftigen Phingstn hundert vnd
ain vnd zwaintzig ungrisch guldn in gueter allter ungrisch müns oder
teitscher müns als offt achttzig kreitzer für ain yeden guldn landes-
werung in Osterreich vnd gib vnd gab ist mit sambt den zins von dato
ditz briff wochenlich von ainem yeden guldn ain ungrischn phenig zu
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zins a1so par werait betzallen vnd vber drey maned darnaeh aber mer
hundert ungrísch guldn ader aehttzig kreitzer wie vor mit sambt den
zins also par berait petza11en. Darnach aber vber drey maned mer
hundert vnd fünff vnd zwaintzig vngriseh guldn ungrisch müns, wie es
zu der selbigen zeit gib vnd gab sein wiert aueh mit parem gelt an allen
sehadn vnd zins betzallenn vnd aber mer vber drey maned darnach noch
mer hundert vnd fünff vnd zwainzig ungriseh gu1dn ungrisch müns aueh
wie es zu der selbigen zeit gib vnd gab sein wiert mit parem gelt be-
zallen vnd die obangezaigten sehulden sollen vnd wellen wier an all
verer auff schub vnd ver hindernuss von dato ditz briff in fünfftzehen
maneden nagst khunfftig, vnd zu ainer yeden hie an getzaigtn zeit nach
ein ander gantzlieh vnd gar Entrieht vnd beza1en vnd zu wellieh zeit
vnd frist wir dj gedaehtn Juden Ir bezalung nit bezallen würdenn, so sol
als dan der zins alle wochen von ainem yeden guldn ain ungrísch phenig
so lang dj sehu1d nur an stet vnd nit bezalt ist darauff lauffn vnd das
sollen wir oder unser Erben also schuldig sein an alle wider Red zu be-
zallen vnd solliehe obgemelt sehuldn alle seinen wir zu einer yeden zeit
vnd frist sehuldig vnd phliehtig den Judn zu Wien oder in djEysenstat
zu erlegen vnd zu bezallen, damit gedacht Judn khainerlay Rais khos-
tung vnd zerung vnd ver saumnuss nit verer bedorffn zu habn oder das
auff zu legen vnd als offt wir den Judn zw ainer yedn hie an gezaigten
zeit vnd frist ain zallung thuen da engegenu sollen sie uns quitung umb
dj seeb enpfangen sumb gelt geben, wo wir aber dj bezallung zu ainer
yedn an gezaígtn zeit vnd frist nit thuen vnd aus Richtten wurdenn, das
doch nit anders geschehen soll allen khost zerung vnd schadn so sie verer
darauff gen wuerde solln wir vnd vnser Erben gedachtten Judn ader
wem sy vnser briff verer vber antborten vnd vns ersueehen vnd er-
marienn mit sambt der haubt sum, mit parem gelt an a11ver wegzung
vnd auff zug Entrichtten vnd bezallen vnd sollen vnd mugen vns dar-
nach umb ale sehuld an vardern auch so ver punden geloben vnd verer
sprechn wir ob gemelt Lienhart vnd Ursala, wo wir in diser obangezaigter
zeit vnd frist sex wochen dj an gezaigten zwellff hundert vnd zwen vnd
seehttzig fl. ungrisch von gedachten hem Marxs Pemfflinger nit Erlan-
genn vnd gedachtn Musch1Judn oder seinen erben bezallen vnd zu Iren
hendn vber antborten. so sollen wir als dj Recht schuldiger vnd gelter
vnd bezaller gedachten Musehl Judn sehu1dig sein lawt seiner erstn
schuld briff, so er von uns hat zu bezallen vnd zu welicher zeit vnd wey1
vnd wo es in an pestn gelegn ist sollen vnd mugen sy vns darvmb fur
nemen vnd ir sehuld von vns ein pringen da wider haben wir vnd wellen
auoh darwider niehtz handlenn, es sollen aueh all ander vnser Ernt aus
gangen sehuld briffe samendlieh vnd vndschaidenlieh mit aller Irer In
halt vnd artikln vnd ver pintnuss wie sye lauten vnd mayligt vnd und-
geriffen sein, Sunder dj selben alle sollen mit diser gegen burtigen ver
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schreybung mit unsern vndschaidenlichen guetn willen vnd zue gebung,
wie es an aUer hochstn vnd pest krafft vnd macht sol vnd mag haben,
hiemit bekrefftigt vnd cunffermiert sein vnd das alles vnd ain yedes in
sunder heit ver pinden wir vns ich obgemelt Lienhart Gallinzer vnd
Ursala sein gemahi samendlich vnd undschaidenlich pey vnsern ern vnd
trewenn auff guet gelawben alles das war vest vnd stat zu halten vnd
nach zu khomenn, was alle vnser ver schreibung aus weisen alles trewlich
vnd vngeferlicher, des zu waren urkhund so hab ich obgemelter Lien-
hart Gallinzer disen briff mit main aigen handt geschribn vnd Ursala
mein eliche gemahl auch mit der aigen handt under schribn vnd be-
stattigt vnd mit vnser baiden petschat behkrefftigt. Geschehen am frei-
tag dem achttn tag des Maneds Octobriss tausendt fünff hundert vnd im
vier vnd zwainzigistn Jaren.

Fogalmazvány, több helyen törlések éskiegészítések.
OL. m. 25710.

304.

1524. október 22-30. Sopron. Kivonat azon vizsgálati jegyzők.önyvből,
mely a Kristóf minorita hitszónok ellen, kifogásolt egyházi beszédei

miatti e ljárás kor, a tanukihallgatások alkalmával vétetett fel.

"... Ad octavum articulum, videlicet quod iudei Sopronii non sunt
necessarii, quia ipsi sacerdetes publlee exercent usuram, respondit: negat
se protulisse eandem formam verborum, sed alíam; dixi rnisericordiam
impendendarn proxirrio in rnutuo concedendo, nilque inde sperandum,
sicut habetur Luce 6., sed nostrates christiani conqueruntur se opprimi
usuris dudeorum, quibus id parum írnputari potest, cum ex Jege sua
habeant licentiam fenerandi aliis et non fratribus, cum nostri christiani
ipsis meliores se existimantes, dent et accipiant passim ad usuram, tam
seculares, quam spirrtuales qui aliis deberent preeminere in exemplo et
doctrina."

Az első tanú, Peck Kristóf soproni parochus e pontra nézve a kö-
vetkezőket vallja: "Ad octavurn dicrt se audisse a pluribus sacer dotibus
predictum fratrem predkatorem Christofferum predicasse: non opus esse
hic iudeos, quia sacerdetes ipsi recipiunt usuram."

Bunyitay, Rapaics, Karácsonyi: Egyháztörténelrni emlékek a magyarországi
hitújítás korából. Bp. 1902. 1. k. 60, 162.
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305.

1524. november 14. II. Lajos király 1524. október 22-én Budán kelt két-
rendbeli oklevelében foglalkozván a felső-magyarországi bányavárosok
(Körmöcz, Selmecz stb.) azon panaszával, hogy e városok lakóinak adott
ama privilégiumot, hogy ők az egész országban mindenütt a vámfizetés
alól mentesek, sokan figyelembe nem veszik, és tőlük a vámot követelik,
a király ezen ügyet rendezni óhajtván, meghagyja a budai káptalannak,
hogy mindazokat, akiknek Nyitra, Bars, Hont, Nóg1·ád, Trencsén, Turócz
és Zólyom vármegyékben vámszedő helyük van, szent Márton nap nyol-
cadára a királyi kúriába idézze meg. Mire a káptalan a királynak jelenti,

hogy kiküldött emberiile a királyi parancsot többek közt:

"Pref:atis domino Joharmi de Zápolya waywode Transsdlvanensá, in
domo sua Bude prope claustrum religiosorum fratrum ordinis sancti
Francisci de observantia habita, fratri Jacobo de Zablath abbati sancti
Benedicti de iuxta Gron, in domo circumspectí Erner-iciZerenches simi-
liter Bude in platea sancti Georgii habita ... " bemutatta és az érdekelte-
ket megidézte.

Alul: Correcta in capitulo per notaeíum.

OL. Dl. 24 002.

306.

1524. Istvánffy leírja Fortunatus Imre budai házának kirablását.

A Budán levő cseh kancellár kifosztása után "Nec multo post Eme-
rrci Fortunatí dornum valde Jocupletem (quem e Judaeo Chr istianum
factum aerario post Joannem Bornemissam praefuisse docuimus) magna
arrnatorum multítudine nefarie invasere, magnisque prabris et maledictis
Belgradi amissionem eius culpae et crírnind objectarrtes, flagitiosissime
diripuere: ablatis ex ea praeter alias imrnerisi pretii res amplius sexa-
ginta miljbus numrnorum aureorurn veter-is ideoque probatissimae mo-
netae: sicut ipse domo profugiens, male mulctatus cruentatusque cum
fletu et Iaohrymis affármabat: unde ei maturaturn exitium, nam ejus
accepti detrirnerrti ingenti dolore victus, vir notabilis avarrtiae, ac ideo
auri, quam vitae cupidior, non multo post e vivis excessit."

Istvánffy Mildós: Historia Regni Hungariae, Bécs, 1758. 71. - Istvánffy Sze-
renesés kirablását 1524-re teszi, holott az 1525~ben történt.
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307.

1525. január 2. Frank Pongrác győr-egyházmegyei pap és soproni java-
dalmas végrendeletéből kivonat:

"... Item minen garten bey der judenfreithof, darurnb ich in der
herren statbuch geschriben stee, schaff ich rneinem swager , dem Wolf-
ganng Schutwampl."

Házi: i. m. II/2. 2.

308.

1525. január 15. (H. n.) Muschl fiumei (Sanct Ve it am Pflaum) szárma-
zású zsidó elismeri, hogy Gallinzer Lénárd ispántól, Diósgyőr várának
kapitányától annak adóssága fejében eddig összesen 10881/2 forintot ka-
pott, amely összegből 425 forintot Bornemisza Anna fizetett le neki és
Jakab zsidónak, Wana asszony fiának, de még továbbra is fennáll ná~a

GaUinzernek és Orsolya feleségének 300 forintot kitevő tartozása.

"Ich Muschl Jud von Sand Veit am Phlawm bekhen, das ich von dem
Edlen vesten Lienharden Gallinzer span vnd purggraff zu Diosyer mit
sambt den vierhundert fünff vnd zwainzig fl. s. die Erber fraw Anna
Borlamissin mir vnd den Jacob Judn der Wana jüdin sun in nagst ver-
schinen tagen an statt vnd in namen hiez gemelten Hem Llenharden
Gallinzer auff unser quitung geben hatt, das alles in ainer sum Zehenn
hundert acht vnd achtzig vnd ain halben fl. als offt hundert new ung-risch
phenig fül' ainen yeden fl. gezelt auff heut dato diser quitung Emphan-
gen hab, doch was ich verer zu spréchen vnd zu suechenn hab nach dem
mir zu Rechter ver sprochner zeit vnd weil auff dj nagst ver schinen
phingstn mein bezallung nit erlegt ist wordenn, wil ich hiemit nit vber-
geben sunder mir darinen yor behalden habenn, auch so hab ich obge-
melter Muschl Jud, dem obgemelten hern Llenharden Gallinzer am
schuld briff der auff sein herschafft vnd sein gemahI der Edienn vesten
tugendhafften frawen Ursalla drey hundert vngrisch fl. hawbtguet lawt
auch da engegen hin aus geben vnd vber antbart, des zu warern vrkhund
so hab ich Muschl Jud dise quitung mit meiner aigen hannd geschriben
vnd mit meiner Judischen hand vnder schriben vnd mit mein petsebat
auch bekrefftigt. Geschehen an dem Zwainzigisten tag des Maneds Ja-
noary im 15 vnd fünff vnd zwainzigistenn Jarens.

c,'t ~'i!"t.:I,~)

Fordítása: így szól Musl F·ium.
Hátán: des Muschl Judn quíttung.
Nyo1cszögIe1űgyűrűspecsét nyomaival.
OL. nl. 25714.
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309.

1525. április 25. Sopron. Kivonat Sopron város közgyűlési jegyzőköny-
véből:

ll ••• Contra Püelndorffer beswárt sich Chris-tan Blasweter , burger zu
Odenburg, von ainer judiri vnd wanndls halben .... Ain gmain begert
ain ersamer rat mit der judisbait zu hanndlen, damit sy von den burgern
vnd gemaíner stat hindersasson von ainem phunt den. ain jed wochen 1
Wienner den. nemen sallen vnd nit mer .... Ain gmaín begert den juden
den furikauf mit habern, traid vnd allen dirigen -weren vnd verpieten, wo
sy des nit absteen, S01 rnan ins getraíd vnd alles nemen."

Házi: i. m. II/2, 197, 198, 199.

310.

1525. mayu« 5. Buda. Thurzó Elek tárnokmester és királyi kincstárnok
meghagyja Szerenesés Imre budai és Poluuik Pál fejérvári harmincado-
soknak, hogya királynénak 4.000 forintot fizessenek ki a harmincadok
jövedelméből.

Kiadva: Magyar Zsidó Oklevéltár 1. 330-331. lapján, ahol azonban nincsen
közö.ve az oklevél hátlapján levő egykorú cursiv héber írás os megjegyzés:

~t'~~~w ~n~
~w ,.~~~ " ~~

~·O~~"'i'~ :i:~~
Fordítása: Thurzó húsa a 'kh·á1ymé4000 fcrimtjáról a harmímcad jövedelméből.

311.

1525. május 10-20. Kivonat az ekkor tartott országgyűlés diariumából:

"Diarium actorum in comitiis Pestams anno 1525 die 10 Maji et
sequeritibus .... Die 10 Maji, die Mercur-ii anni 1525. Nobilibas regni
congregata est ad sanetum Petrum. in civitate Pestana . .. Loeuti sunt
contra Emericum Szerenche, prius judaeum et nunc Chréstianum, di-
cendo, quod ipse sit origo malorum praesentium, et rnirabantur , unde
tanta ei accesser-it auctorrtas apud regern et reginarn .... Die Veneris, die
12. Congregáta est tota nobilitas, cum nobílibus servitoribus dominorum
in Ráik:os et multa dixerunt contra Str ígomensem. Ipsuru esse eum, qui
regnum depilabat et destruebat, et non esse rnirum, quod non amaret
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nobilitatem, cum sit filius sutoris, ipsum pro consiliario habere ju-
daeum ... Sabbatho, die 13. Nobiles miserunt ad regern 60 orateres et
petier-unt haec quatuor. 1. Ut ... 4. Ut sua majestas comburi faciat Eme-
ricum Szerenche, ex judaeo factum Christianum, allegando eius malam
vitam et malefacta .... Die Lunae, die 15. Venerunt ad Majestatern suam
120orateres a nobilibus rnissi pro responso suae majestatis ... De judaeo
autem prompte esse suam majestatern ad justitiam omnia, qui de ipso
quereretur exhibendam ... Die Jovis, die 18. Id, quod nobilitas a rege
petiit, quando ma jestas sua fuit in Rakos. Ut Germani abirent ... Ut
puniatur judaeus (jegyzetben: nempe Emericus Szerenche) Respon-
sum nobilium ad responsum regis. De dimittendis oratoribus Judaeum
sua majestas non defendat, sed puniat ... Sabbatho, die 20. Dominus re-
verendissimus legatus. . .. Hac die rex judaeum, contra quem erant
querelae, mitti iussit in carcerem, et responsum dedit ad omnes articulos
nobilitatis, et quasi omnes concessit."

Pray György: Epistolae procerum regni Hungariae. Pozsony, 1806. I. k. 395,
397, 399, 401, 405, 406, 409.

312.

1525. május 10-20. Kivoruü br. Burgio Antal pápai nunciusnak a pesti
országgyűlésről vezetett diariumából.

"La Nobilita del Regno si congrego in Santo Petro di la cita di.
Pesto ... Parlaro contra Helmerico Serenche, primo iudeo et al presente
christ iano, dicendo che era 10 senzale di li mali centratti et Slimaravi-
gliavano onde li venisse tante authorita apresso il Re et la Regina .... Ve-
nerdi XII. Si congrego tutta la Nobilita cum li Nobili servitori di li Signori
in Racos, et multe cose díssero contra Strigoniense" : Che era quello che
il Regno depilava et distoudia, et che non era maraviglia si non arnava
la Nobilita, essendo figluolo di un scarpinello, et che tiene per consigliero
uni iudeo ... Sabbato XIII. Li nobili mandaro al Re sessanta ambaxa-
tori et adomandaro quatro cose; la prima ... Il quarto, che Sua Maesta
abrusciasse Elmerleo Serenche, di iudeo fatto christian o, allegando la
sua maIa vita et mal portamenti. ... Lunidi XV. Vennero a la Maesta Sua
cento et venti ambaxatori da li Nobili per haver resposta da la Sua
Maesta ... Del iudeo dicea Sua Maesta, che era pronto far iustitia a chi di
lui si lamentasse Quel che la nobilita adomande dal Re quando sua
rnaesta fu in Racos Che si punisca il Judeo ... Replica di li nobili a
la resposta del re. Di maridare li ambaxatori ... Del Judeo che sua maesta
non 10 defenda, ma il punisca ... Il sabbato XX. Fu monsignor, reveren-
dissimo 10 legato ... (Ad capituium de judaeo: quod sua majestas admi-
mstratura sit iustitiam.) Al capitailo del Judeo, ohe Iarr ia sua rnaesta ius-
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tibia ... In questo giorno il Re ieee oarcerare il Judeo contra d:i 001 era
la querela, et marido ad arespondere a tutti li articuli di la nobilita et
quasi tutti concedette.

Monumenta Vaticana Hungar-iae, IIf1. J 8S, 189, 190, 191, ,193, 194, 195,

313.

1525. május 22. Kivonat Marina Sanuto Világkrónikájából.

"Liber XXXVIII. PO'ivoleno molte altre cose, intra le qual gene
vna di quel zudeo, che si feze Cristian, che e quello di Croxeta, Iavorito
de 10 episcopo di Strigonia; el qual erra venuto in tanta altezza, che
governaua Laregina, et tutte le case del Regrio pasaua per le sue man;
poi Iaccusauano, ohe Iera pur zudeo piu cha prima, et rnolte altre ca-
lunnie, de modo ohelo reteneno In castello, e li e stato parechij zorni,
doue la vegilia di la sensa a 24 hore era stato licentiato, e tornato a caxa,
acompagnato dal maestro di caxa de la regina. Et vedendo la nobilita, che
lera stato liberato; el non fu cusi presto in caxa, cheli asaltarono la caxa
armata man; et sel non saltaua da driedo di la caxa con il dito maistro
et vno trezon de la regina, che staua le in caxa con lui, erano tacadi a
pezi. Vedendo non 10 poter hauer, meseno a sacho la caxa; et hanrio
cauado de gran roba et danari ; e lui scampo in castello con gran fátiga.
Non ge basto quello, che aridirono la notte medema a meter a sacho lj
zudei , quali stanno in la terra et sono 'ÍJl forteza ; ma non ge valse, che al
alba dil zorno intronoro dentro, et annoli messo a sacho, che duro zercha
3 hore."

Magyar Történelmi 'I'ár, XXV. k. 327.

314.

1525. május 28. Kivonat Ruprecht pap "dise zeyt benefíciat czw Oden-
wurg" végrendeletéből.

lJ' •• Itern toh pin schuldig der Hatsehel judin X sol. den."
Házi: i. m. n/a. 9.

315.

1525. június 14. Steyerer Agoston soproni éjjeli őr .machtwachter ge-
mainer stat zu Ödermburg" végrendeletéből kivonat.

lJ' •• Item rner shaff ich dem Steffann Pegkhen meínen eysnnfarbenn
rookh, dorauf ist er rnir noch shuldig ain halb phunt pfennig, dewtz gelt,
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dessolbig gelt sol1er gebnn dem Monusch judenn ... Item mer pynn ich
shuldig wordenn dem Monush judenn 1 tal. den. hungerish gelt, das
sollnn meine fronnd betzallnn vonn dem vberigen taill, so überbeleibt."

Házi: i. m. II/2. 11.

316.

1525. június 14. Kivonat Marino Sanuto Világkrónikájának XXXIX.
liber-jéből.

"Adi 14 zugno. Di Hongaria dil secretario Vicenzo Guidoto. Scriue le
noue di Hongaria. E tutto paese e subleuato contra Todeschi, Spagnoli
et Italiani, che sono de li in la corte dil Re et di la Raina et quelli di la
terra con altri hanno sachezato li zudei, et una caxa di vno zudeo fato
Cristiam, qua1 habitaua in Pest, che per mezo Buda, come ela zuecha per
mezo Veniexia."

Magyar Történelmi Tár, XXV. k. 329.

317.

1525. június 19. Kivonat Marino Sanuto Világ krónikájának XXXIX.
liber-jéből.

"Adi 19 zugno. Noue di Ongaria ... Fra il articuli proposti al Re
questo uno era; Che Emerico judea fatto Cristiano, e non de piccola
extimatione e auctorita apresso da regia maesta per la lui industria et
multiplice practica, et ingegno, et richissimo, fusse brusato et rottato per
alcuni delicti, quali gli erano obíetti per il convento Ongarico. Et inten-
dendo il Re la deliberatione ultima et immobile de congregatt Ongari,
respose: "Teneria esso Emerico judea baptizato in carcere, sin tanto fosse
conuicto de cio, gli era obietto; e trovandosi, esser il uero, di quanto era
accusato, che sua macsta non era per impedir il debito de la íustitia."
CO&ldestenuto 8-inheri al hara di cena, non so per consiglio di cui re-
laxato, fu condotto con qualehe reputation in casa sua. Il che uedendo
alcuni Ongari et fuorsi di quelli, che aspettauano la resolutione, che
esso iudeo fusse brusato, indignabundi et con fremito, essendo esso gía
redutto eserate le porti di la casa, conuocati aliquanti di quelli, che
stauano .iui passegiando, ruppero le porti con impeto, et saxi tírando
alle fenestre, introrno per forza, e cridando: Sacco, sacco! concorso tanto
numero de Ongari, cha ad una momento fu cacheggiata tutta la casa,
quale era piena de infanite riohezze, di gioie, brocati, vellutí, sette,
panni, dinari e uarie altre suppelectile di casa, caualli, et copia di vino
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Sirmico, per esser stato Iui homo grande nelle pratiche, non solo publice,
ma etiam private, como dirnercantie, quale etiam facea exercitar ; et fu-
gendo Iui si saluo. Trouando dunque tanto numere de Ongari in arme
a furia plebea, Ieceno uolta uerso la contráta de judei, quali hanno un
quarto de la citta, loco assai munito, e refertissimo di gente di numero
incredibile ; et iui con schioppi, balestre, lance, si posero ad expugnar
quel loco in tanto, che tutta la notte passato non l'hanno abandonato. E
circa l'aurora, non potendo li judei piu sostenir l'impeto, furno con-
stretti ritrarsi in una loro torre e casa munitissima. Intrando li Ongari
per forza, Iracassate le porte, tutte le lor case Iurno subito poste al sacco,
e da tre hore sin alle 8, di mattina e dura to il sacco, che parea la destrue-
tion di Troia .. Et non e stato grande ne piceelo ohe non habbi reportato
qualehe eosa, infinita roba gJáhanno trouato, et non gli hanrio lassato
pur una serratura alle fenestre. Et pur eontinuando di expugnar la torre.
et casa, doue erano retrati li Hebrei, con la meglior parte delle robbe loro;
tandem se gli e soecorso, chel Palatino et alcuni nobili per commarida-
mento del Re, con lor gente arrnate, hanno diuertito tanto populo, et
saluato qual loco dal sacco."

Magyar Történelmi Tál', XXV. k. 329-331.

318.

1.525. június 25. Buda. Burgio Antal pápai nuncius levele Sadoleto Ja-
kabhoz, melyben többek közt ezeket írja:

"Son stato a .la Maesta Sua et abi Signori, et rengratiateli di la ob-
servantia ehe haveano usato in rion toccar le cose ohe erano di Sua San-
tita, et arrecordate a le Sue Maiestatr che mi paréva che li dinari non
stessero sicuri illa, et che dubitava non intravenesse di la casa di Fucarí
como inravenne di elacasa dd Serenoh Judea, che poiche sua Maesta la
Ieee inventariare et sigillare fu mesa a sacco, et ehe la Maesta Sua sj

volesse cum efetto che io fosse in mia liberta di tenere 10 dinaro di Sua
Santita ... "

Monumenta Vaticana Hungariae. II!l. 226.

319.

1525. július 2. Buda. Burqio Antal pápai nuncius levele Sado let o Jckiü>
hoz, melyben többek közt ezeket írja: "Quel Elmerieo Judeo ehe a
l'altra dieta volevano ardere, et di cui sachegíare la easa, han voluta che
vada dn dieta a bon fine ;ove e stato ben visto et molto honorato et lau-
dato. Have promesso di discoprire fraude di li Fucari et altri per un milion
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doro; ma mi penso et par vedere , che per una gran parte si trovirano
bugie. Puro il Serance e in fávore di lá nobili ; ma cum il favore non li
tornano pero 1a rabba che dl Ievaro riel sacco di la sua casa."

Monumenta Vaticana Hungariae, II/l. 230.

320.

7525. július 11. Buda. Burqio Antal pápai nuncius levele Sadoleto Jakab-
hoz, melyben többek közt írja: "Fodinae cupri, quas habebarit Fuggeri,
datae sunt judaeo (Itt jegyzetben: Fuit is Szerencsenyi, Christianus ex
judaeo factus) quem pr.ioribus comitiis incendio tradí volnerunt. Promisit
enim magnum Iucrum, sed multi credunt. Iucrum hoc fore, quod collec-
turus sit tantum, vel duplum eius, quod ex eius faoultatibus depraedati
sunt et elapsurus , fodinae autern sint pessum inturae, quia nemo est in
Hungaria, qui sciat, vel possit colere idlas fodinas."

Prau; Epistolae Procerum 1. 199.

321.

1525. szeptember 8. A rákosi országgyűlés cikkeinek 7. pontja:

.Artículus, §. 1. Emericus quoque Salamon, aliter Zerenches appel-
latus, non solum suis officiis destitutus, et de curia utriusque majestatis
ablegatus habeatur. §. 2. Veruminsuper iuxta sua dernerita et scelera,
jam proposita, ac testimonia, adversum ipsum jam declarata et acceptata.
statim pundatur. "

Kovachich József Miklós: Sylloge Decretorum Comitialium, 1. 352. - Ld.
ugyanezt: Kovachieh Mártcm György: Vestigia Comitiorum apud Hurigaros. Buda,
1790. 577.

322.

1525. december 26. Buda. Weyman János doktor, György brandenburgi
őrgróf budai ügyvivőjének levele az őrgrófhoz, melyben kéri, hogya
Bécsbe kiverés céljából küldendő 2000 forint tárgyában írjon Budára
"Sze:renczesImmerich"-nek, hogy egyben és másban legyen segítségére,
főleg pedig a pénz dolgában.

München, Staatsarchiv, Brandenburg. Litt. n. 1086/6.
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323.

1525. A budai zavargásokban kifosztották a kikeresztelkedett (Szeren-
csés) Imre házát, de a ki nem keresztelkedett zsidók megmenekültek,

mert fegyveres őrséggel akadályozták meg a fosztogatást.

"Inter alias dornos Ernerdeicuíusdam, nuper Judaei, tum Christiani,
saltern nomine, domus direpta fuit, quam divitíarum plena vel unus eius
angulus indieium facere potestein quo sexagirita rniílldaaureorurn num-
morum reperta sunt. Meliori fortuna usi eaeterr Judaei, qui Christianis-
murn non simulabarit. Comparato enim sibi firmo validoque praesidio
vim vi audacter repellebant."

Dubravius, Johanmes: Historia Boiernica. Basel, 1575. 312.

324.

1526. május 6-7. Kivonat az ez évi pesti országgyűlés diariumából:

"... Die 6... Postea nobiles miserunt ad petendum a rege et re-
gina, ut ve1int rnittere Szerecse in medium ipsorum. HIC est dlle, qui
scivit omnes confusiones regni, 'Utsua majestas ... Die 7. Fuerunt magni
rumeres contra regern et proeeres, maxime contra .Strigoniensem, et Ag-
riensem, Thurso et Sárkány, qui se oonjunxerunt cum Fuggerís, damno
regni, rnagís ad Instantiam pr.incipum, quam propter bonum publioum,
et pamm aberant, ne űieret tumultus. Fuit opinio, hunc tumultum nasci
a Szerencse. quia die antecedente missus fuit ad eos, et dicunt, quod
revelaverit et prodiderit aliquas res aJrcanas procerum."

Prov: Epistolae Procerurn, I. 419.

325.

1526. július 11. Bécs. Ferdinánd osztrák főherceg testvérének, Mária ma-
gyar királynőnek kérelmére védelmébe fogadja Abrahám zsidót, Sze-

rencsés Imre fiát és megengedi letelepedését Kismartonban.

"Wir Ferdinand von gottes gnaden Printz in Hispanien, Ertzhertzog
zu Österreich, Hertzog zu Burgundn, Steyr, Khernndtn und Crain etc.
Bechennen, das wir auf der durchleuchtigen Fürstin Frawen Maria zu
Hungem und Beheim Kunígín etc. unnser frundtlichn Iieben Swester
vledssigbeger nmd fürbethe. So Jr lieb von wegen Abraharns Juden, des
Ernerich Zerenses von Ofen Sun, an nms ge1lhan,denseiben Abraham
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Juderr mit seinem weib, kindern, hausgesünd, hab und gut in unnser
Fürstenbhumb Österreich undter der Ens zuziehen vergunt und er-laubdt.
Und Sy damit in unnser fürsthch Protection, sohutz und schirrn yor un-
recht und gewallt, genomen wássenlich in chrafft diss brieffs. Also, das
er sein weib und kinder sích tn unnser Stat Eisenstat hawsshaJblich
nídenlassen, alda wonen und umb eroberung \~m:ooli'ernarung gebür-
hah handtierungtreiben. Auahaller und jeder Frethaitten und gnadn
geniessen sollen, wie annder unnser Juden daselbst, von menigclichen
unerhindert. Doch sallen Er und die seinen sich gegen rnenigclichen ge-
bünlioh und unbeswerlíoh hallten. Und wa yemandts zuespruch ader
clag zu inen het, oder gewann dem oder denseiben VOl' vas, oder wer
des von uns beuelth hat, zu verhör und verantwartung sten, gutlich ader
rechtlich, entschied und urtail annemben, demselben geloben und volt-
ziehung thuen. Und uns in annder weg, wie annder unnser underthanen,
potmcssig gehorsam und gewertig sein. Dagegen sollen unnd wollen wir
sy bey rechten und bey pillichait, gegen menigclichm ha1lten, handt-
haben, schützen und sohirmen ongeverde. Und gebieten darauf den
Edeln unnsern Iíeben getreuen unser Graven, freyernherren, Rittern und
Knechten, Landmarschallen, Haubtleutn, verwesern, vitztumben, Phle-
gern, Landrichtern, Burgermeister, Richtern, Ratn, burgern gemainden,
und surist allen anndern unsern underthanen und getreuen rnit Ernst
und wollen, das sy den gedachten Abraham Juden, bey disern unserm
vergünnen und erlauben sicher. unbedrangt und unbeswart beleben las-
sen. Auah mit den Iren solches zu rthuen versehalfen und nit gestatten,
das Sy In ainichn weg uruhillioherweisbeswart und gedrungen werden,
bey vermeídung unnser ungnad und straff. Dass mainen wir ernstlich.
Doch uns vird menigclíchm dem solches gebürt, die ZaH meut und ann-
der vordrung und gereehoígchaíten von Iren personen und guetern, wie
von állter herkumben ist, vorbehallten. Mit urckhundt des Brieffs.
Geben in unnser Stat Wienn arn Ainlefften tag des Monats July nach
Christi geburde fünfftzehnhundert und im sechsundzwaintzigistn Jarr.

Bécs város levéltára 6350. sz.

326.

1526. szeptember 29. A soproni polgárok panaszai a Sopronból elűzött
zsidókkal szemben.

"Beswerden contra juden deren von Ödenburg eingelegt Michaelis
archangeli verrnerrgkht anna 1526. Andre Schrantz, burger in der Hin-
dergasserr zu Ödennburg, beswart sich vber die Malka judin, das sy in
ausser seiries wissen in ir buech schrelben lassen vmb IlII tal. den., die
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er ir aus lbeuelch heren Merten Sigharten, derzeit statrtichter, bézallen
vnd sein heusel darumben verkümern muessen. Wolfgang Wechter
burger zu Ödenburgbeswart sich vber Manusch juden, der seinem vor-
forder. rnit nomen Casparn Brunner lIll 1/2 tal. den. gelíhen, die im der
gemellt Hunger yor seinem absterben bezallt wie das Wolfgang Sturm-
awer burger zu Odenburg bekhennt vnd von dem Hunger gehört hat.
Daruber in aber der jud Iurgenomen vnd abbrecherr muessen vmb IX.
tal. den. Niclas Lezellter hat endléhend von Koppel jud 26 tal. den. dauon
er in funff jaren vngeuarlioh 43 tal. den. zu gesuch geben vnd stet noch
vmb 38 tal. im buch gescbriben. Idem Lezellter sagt, das in der gemelit
jud fur gericht gewenndt vmb die 38 W., er sol im die bezallen, vnd
so er die nit zubezallen gehabt hat, er aines phanndts begert einzu-
schrelben. Da hat im der Lezehlter ain fuxwamb schauben vnd ain silber
gurtl einsetzen rnuessen vnd stet niohts destoweniger in judenbuoh. Mert
Sohaden burger zu Ödenburg halt von der Isaac judiri entlehend ain
summa gelts, die rnitsamt dem bucher 43 tal. den. gernacht. Weiter islt
dieselb schuld bis in die 1 112 jar angestanden, die hat gewuohert mit
der haubtsumma 106 tal. den. Anderseloen vndandern schulden hat er
wol 150 tal. zallt vnd ist in noch ain guten czüzel daran schuldíg. Mar-
cus Christian burger zu Odenburg !haltvon Manusch juden VII. sol. den.
in gelt vnd II 1/2 metzen habern endlehend, daran er im XlIII. sol. den.
vnd lIll 1/2 vrnas maisch geben, das in der jud alles aogelaugend. Vber
solhes ist es angestanden ongeuarlich bei VIlI jaren vnd hat dasselb Ital.
den. zehen phunt den. gewuohert. stet darumb im judenbuoh. Mert Scha-
den von den Manusch endlenend II tal. den. vmb Elízabeth ; ist ange-
standen hints Ostern, Da hat der jud vmb IlII taJ.. den. leinJbat von im
genomen vnd hat im nichts hinaus wellen geben. Hem n. Krembser, bur-
ger zu Odenburg, von Malka judin VIlI. tal. den. entlehend, ir zu aintzi-
gen vber 30 tal. den, an gesuech geben. Zu lest mit ir abbrechen mussen
vmb 40 tal. den., die der judin zubezallen er sein MUS mitsamt ainern
weingarten verkauffen die jud IÍn zufriden rnussen stejlen vnd ist nu
dardurch zw ainern petler werden. Ohristian Hofer, burger zu Öden-
burch entlehend von Jüdl juden bei sex phunt den., ist angestanden
bei VI jaren, hat gewuchert XXIII tal. IlII sol. den . .Steet im juden-
buch geschrjben, Idem sagt von Manusoh juden ain rodktueah genómen
vmb X sol. den., ist angestanden bis sy vrnb XX sol. den. abgebrochen
haben. Mer Ihat im der jud I tal. den. gelíhen, ist alles angestanden, das
es 9 tal. 4 sol. den. gewuohert halt. Stet írn judeabuch. Idem sagt die
Beham judin im gelíhen beí VI tal. Ir zallt VII tal. den. Stet noch im
buoh vmb VII 1/2 tal. den., bringt der wucher XlIII 1/2 tal. den. Idem
sagt die alt Manuschin im gelihen bei 10 sol. den., ist angestanden, das
es III tal. II sol. den. bracht hat. Stet im judenbuch. Mathes Fídler, hur-

11 Monumenta V. 16:



ger zu Ödeniburg von Manusch juden entlehend IlII sol. den., die im
bezallt vnd fordert XX sol. den. Stet darumb im buch.

Joachim Christian, burger zu Ödenburg, zalűt dem Manusch juden
lehen III tal. den., das írn der Manusch zuegesagt auszuschreíben vnd
nit getan. Will ims ablaugnen. Stet noch im buech. Idem Joachim sagt
von Köppl v:nd Gerstl endlehend zurnb ersten 3 tal. den., datmach ain
haus von in angenomen, daran er in XX tal. den. sehuldig beliben, an
den er men jerlich zumb Iesen vnd surist most vnd Ige11tgeben, das er
bei seinen tre:wen sagt, das er in inner XII jaren ongeuarlieh vber V C

tal. den. geben hat. Andre Schrannts bekennt, -das er von Mandl juden
entlehend VIlI tal. den. new Hungrisch monns, daran er im zallt III 1/2

tal. den. Stet die gantz summa noch im buech geschriben. Georg Hunger,
burger zu Ödenburg, fur Wenczl Dresoher zu Gsohies burg worderr gen
dem Slembl, des Leser sun, vmh 4 sol. den. Hat der juden mít dem
gesuoh VII sol. den. schredben Iassen, die seind dern juden bezait vnd nit
ausgeschriben. Vmb der vrsach wíllen der Dresoher het im zwai huenner
zu ainer eerung zuegesagt, dieweil er im die nit bracht, wolt er die
schuld nit lassen aussohreiben. Stet noch im buch. Leonhart Grrad
endléhend von Judl juden 5 tal. den. Haben sy den wuoher vnd haubt-
summa mit wucher (kétszer) zusamengeschriben, das es in II 1/2 jaren 14
tal. den. bracht hat. Stet noch im buech. Jacob Guetman, burger zu Oden-
burg, entlehend von Manusch juden 7 tal. den. Das ist ettlich [ar ange-
standen auf raittung. Hat er immittl derselben zeit VI tal. den. vnd funff
emer most, ain emer vmb 1 tal. den. geben vnd noohmaln ainen tag ge-
macht auf kunf.tig Martini. sol er im XXIII tal. den. geben. Vnd stet
im buech vnd bekhennt, so er den [uden zallen sol, muesz er von haus vnd
hof weichen. Die 7 tal. haben gewuchert XXVI tal. den. Jacob Hunger,
burger ZJU Ödenburg, erstléhend vom Hándl juden VIn tal. den. Ist ange-
stanrrden ins annder [ar. Hat im der jud 35 tal. den. geraitt. Haben sy
souil gebethen, das ers auf 17 tal. den. lassen, die er nit zubezallen gehabt
vnd hat mit der zeét 24 tal. den. geben vnd ist im noch 1tal. den. schuddig
Stet noch alles miteinander im judenbuch. Idem Hunger von der alten
Manuschiri entlehend 1 tal. den. Ist bei vier jarenangestannden. Hat sy
im VI. tat VI. sol. den . geraitt. Stet noch im :buCh,kans nit bézallen.
Vrban Hunger entlehend 'von Josepf [uden 13 tal. den. Ist angestanden
bei zwaí jaren. Haben rniteinander abgeraitt auf wuchers wucher, ist er
im sohuddig'werden 40 tal. den. Stet im buech geschráben. Sagt, er habs
nit zubezallen, er must nakat dauon geen, al sein guten ist im verprun-
nen. Jacob Ledrer,burger zu Ödenburg, entlehend von Manusoh juden
bargellt fünff tal. den., mer vom juden in thuech vnd andern entphan-
gen, das es in summa XV tal. den. hat braoht. Ist angestannden his in
sex jar. Haben míteinander abgeraítt, die summa vnd wucher ongeuar-
lich 79 tal. den. bracht, daran er im 59 tal. den. zallt vnd auf II man
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hamasch geben vnd sunst mit ros vnd wagen-fuer mit holts, ~a1h, stain
vnd anders vil gedirit. Noch fordert der jude vber das alles ainhundert
vnd XX tal. den. von gedaohten Ledrer fur hauptsumma vnd wuecher.
Als die Ko(niglich) m(aiestat) den vergangen sommer stewer auf die bur-
ger zu Odenburg zu dem neerzug wider die turken angesdhJagoo, seind
die juden samtlich von aus der stat gewichen, des sich der burgermaister
vor ainern rat beswart, wie die juden eritweichen sieh mit vnd iren
gutern, so der Israel, Mandl ihinder den von Furst in die Eisenstat ge-
flochen mit dem wan, inmit írer mtaíestat) sohresben erfordrung der
stewer gen Odenburg komen. Da haben in die von Odenburg schrelben
mussen vnd gedachte juden bei verlierung irer leib vnd guter anhaimbs
gefordert. Item wie die mar gen Odenburg komen, das die K(oniglich)
m(aiestat) die slacht ver1oren, haben die juden II wagen mit gutern ge-
laden vnd damit dannen geflohen, drolich ausgetriben, Michel Pueln-
dorffer, burger zu Öderrburg,hat ain dinstrnagt ,gehalbt,die haben ettlich
judin mit silbreín rmglein vnd gesperrlein vberkomen vnd corrumpirt.
dadurch die judin aus des Puelmdorfers gwelb vnd krams leinbat, phef-
fer vnd anders bis in 1 c tal. den. abgetragenn. Mer hat ain judin des
Paul Kramer dinstmagt betrogen mit silbrein ringleln vnd aus seinem
gwelb gantze stügk ileinbat, pheffer vnd anders gestelen. Im haben auoh
die juden, nachdem die judin zrugestrafft(?) worden, den pheffer ains
tails widergeben vnd die judin enthrinnen. Allen diebstal vnd kirch-
guter haben sy ikauft vnd vrnb slecht gelt an sioh bracht, damit sy vil
dieb gemacht, das nich ts sioher ist gewest der armen burgerschart. Vnd
wannain burger solhes diebgueter bei ínen .gef'UiI1den,haben sy den dieb
nit anzaigen wellen. gesagt, sy waren :gefreit d:arfur, dardurch die pur-
ger in gros sohaden Ikom€n.Hem von der juden wegen vnd irer sohulden
haben gemaine stat vill veindschaft beidem adl vnd nachperschaft Iei-
den mussen, wann ain gerioht auf ir elagen 'irer gelter aufgehalten, so
seirrd die burger durch die heren von adl aufgebalten werden von der
juden wegen vrnb ir guet vnd vnd in merkílich sohaden komen. Was gross
sohaden haben sy mit den vmbsessen zuegefuegt, oft manígman von
christlichen eeren triben mit iren falschen wucher, das die armen ohrísten
oft rnit ihaissen zahe:nn oewaint haben Gat erparnumbs. Item etban 4
gwanntschneider vnd ein zwelf krarner ZIUÖdenburg gewest. Nun haben
die juden allen tuechhandl leinbat vnd kramerei mit allerlay phembert
vnder sich bracht, das sich ain tüechler vnd II kramer nit erneren mögen,
das oft ain armen man nit ainem rocktuech vmb XX tal. den. in juden
schuld ist kumen, das er aufwüehervon den jüden genomen und angestan-
den, biss haubtschüld vnd wucher ein 24 tal. den. bracht haben. Ist vil ge-
schehen, darduch alle handl an die juden gelangt vnd alle menschen vnder
in mit schuld vnd wucher gestariden. Haben jerlich der Stat vnd burger
zwier souil, als die koniglich maiestat mit aufheben genossen. Die juderr
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seíndmitjen in_c.i~rstat gesessen, ire hauser paulos Iassen, mit die gassen
, 'Jnd heuser mit allen vnlast erfult, zwischen den burgern frei gesessen,
'kain-röEat:-wacht, hiltgelt roch sunst nichts mit ainer gmain gelíten. 801-
len jerlich ain summa gelts auf gemaine stat haben geben, aber haben in
XII jaren nit mer, als XVI tal. den. geben. Item zu hailigen festen, die-
weil ain christliche gemain zu kirchen versamelt, haben die juden vber
der oberkait verpot die phembert furkauft vnd vertewert vnd darinnen
vrnbgestrütt etc. vnd den christen wider verkauft. Rat vnd gmain mitein-
annder entslossen, auf das die koniglich maiestat die juden anzutreiben
beuolhen, das sy die juden weiter zwischen inen nit nyderlassen wollen,
ir koniglich maiestat noch dabey beleiben lass, ob sy aber wider herein-
gesetzt, so wellen sy ire hauser vnd hof verkauffen vnd al miteinander
abwegziehen. Juden lehen I c LVII 1/2 tal den., haben gewuchert I M II
tal. VI sol. den."

Házi: i. m. I/7. 208-213.

327.

1526. november. Székesfejérvár. A székesfejérvári királyválasztó gyűlé-
sen a zsidókat illetőleg alkotott törvénycikk.

"Hoc quoque statutum est, quod Judei ex omni regione, civitatibus
et oppidís huíus regni statim expellantur."

Bunyitay, Rapaics, Karácsonyi: i. m. I. 294.

328.

1526. december 26. Bécs. I. Ferdinánd király hozzájárulása, hogy a budai
Mendel Izrael zsidó praefectus háza Peregi Albertnek adassék.

"... domum Israelis Mendel preíectus judeorum a parte Danubii
habitam ... "

Bécs, Staatsarchív, Reichsregistratur Bücher FerdínandíI., I. k. 83.

329.

1526. Mária királyné Sopron város tanácsának röviden előadja, hogya
zsidóknak Sopronból való eltávolítását milyen föltételek mellett engedte
meg. Most azonban a zsidók panaszt emeltek, hogy a tanács az előírt fel-
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tételeket nem tartja meg. Meghagyja tehát, hogy a vonatkozó rendeike-
zéseket tartsák meg és a zsidóknak lefoglalt javaikat az adósságok jegy-

zékéoel. együtt adják vissza.

ll' •• Praeceptoria, Maria etc. Fidelibus nostris prudentibus et cír-
oumspectís magistro civium, judici et juratás ceterísque cívíbus civitatis
Soproniensis salutem et gratiam. .Scitis, quibus modis et rationibus vobis
nuper armueramus et concesserimus, ut iudei medio ves-tri exirent, vos
autern dornos eorum venderetis, pretia illarum ad termanum in literis
nostris superinde vobis concessis specificatum ipsis persolventes. Que-
madmodum recordari possumus eo 'ipso tempore, dum de negotiis ju-
deorum responsum vobis dedimus, commiseramus illís conelvibus vestris,
coram, qui nomine vestró ad rnaíestatem nostrarn venerant, ut tam
credita, quam bona resque .ipsorum eis restituere deberetis, unacum re-
gistris eorum, quod super credit is suis haberent. Nunc judei ipsi
venerunt ad maiestatern nostrarn conquerentes, vos nec registra. nec
bona et res eorum restitui fecisse et almaetiam, que in líterís nostris
vobis super exclusione judeorum datis expressa essent, rninime obser-
vare, quomodo non possumus vobis non imputare eam enim delibera-
tionem, quam de ipsis judeis fecimus et de qua et literis et verbis vobis
relationem fecimus, observare deberetis, quapropter volumus et fideli-
tati vestre harum serie comrníttimus, quatinus acceptís presentibus,
Iiteras nostras, quas in negotiís judeorum vobis dedirnus in omnibus
clausulis observetis, credita eorum et hona ac res, que per vos sunt occu-
pate, unacum registris debitorum eis restituatis concordetisque cum eis,
ne ad nos conquestum iterum venire cogantur. Aliud igitur ne feceritis.
Dátum.

Eredeti bejegyzés a Kassa város levéltárában levő "Stylus ab anno 1526" című
kézinatos forrnuíáskönyv 25. lapján.

330.

1526. Kivonat a "Hernaah volgt des Bludthunds der sích nennet eyn
Türkischen Keyser gethaten" című nyomtatványból, melyben leírja a mo-
hácsi csatát, Buda megrohanását stb., továbbá közli a budai zsidó utca

megtámadását a következőképpen:

"Auah als bald, nach ereberung der Stat Ofen, die Juden gassen,
welche in der Stat gelegen, und mrtt sondern mauren und beuestígungen
Iürsehen gewesen ist, geweltigkliche angegríffen, vast lang gestűrmet,
und bey drithalb teusent man daruor verloren. Als sioh aber die Juden
so vast gewört, und nit sonder Kriegszleut bey ínen gehabt, haben die
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Turekerr das geschütz in der stat zu hannden gepracht, die thor zer-
sehossen, in die gassen gefallen vnd was athem, gehabt hat, alles zer-
haeht, und der massen mit inen gehandelt, das von vierthalb tausent
Juden nitt meer zwaintzig entrunnen sein."

Ballagi Aladár: Buda és Pest a világirodalomban. Bp. 1925. 1. 162.

331.

1526. Kivonat az 1568. évi Nürnbergi Krónikából, a budai zsidóknak
1526-ban a török általi megtámadásáról. A mohácsi csata után a krom-
kás így folytatja: ,;Darnach rst der turek Iür Ofen geruoktt alles ge-
blundert, zerhaekt, erwurgett vnd verbrent, was er gefunden, vnnd letz-
Lichals er in die Juden gassen dcomen, da sind 'von im 3000 5 hunderr
Judenn ,~biswf zwalntzíg die eritlaufen warn) érsehlagen worden."

Eredetije a keszthelyi Festetles könyvtárban, XIII. n. 103. jelzetű kézirat
210. liapjá:n.

332.

1526."Iiias in Nuee das ist summariseher vnd kurzer Entwurf aller denckh-
wurdígen Kr iegsbegebenheiten jn dem Königreioh Hungarn", melyek
1393-tól 1685-ig történtek, amelyeket Burggraf János Mihály salzburgi
érseki udvari kamarai registrator állított össze. A rrwhácsi csata után
.Darauf eroberte Solírnanus die Start vnd Schlesz Ofen vnd erwürgte
atle Innwohner neben 3000 Juden, allein versehotrte er dem Grafen
Nadasbi, der zur ybergab nit einwillégen wolte" .

Eredeti kézirat a keszthelyi Festetics könyvtárban, XIV. n. 244. jelzet alat t a
16-ik lap versóján,

333.

1526. Kivonat a "Newe zeyttung, wie es mit der sohlacht stb. Wie der
Türck die statt Ofen erobert ... hat" című nyomtatványból, melyben le-
íratik, hogy a török miképpen bánt a város bevétele után a budai zsi-

dókkal:

"Vnd als der Türck das Schlesz jngenommen, hatt eT den Jüden ein
wall vffgeben, ob sie wöllen mit jn ziehen, ader zu Ofen zuuerbleyben.
Vff dasselbig hat er jn ein bedaelit geben, drey tage. Vnd als diesse
drey tag verschienen sindt, ist jr aller meynung zu Ofen zuuerbleyben,
alszdann ist der Türck zugefaren. V1I1!Ild ih:att drey haüffen (IIrSZ den
Jüden) gernacht. Nemlich die Juden vff dreyssíg oder viertzig jaren vff
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einen hauffen, vnd die jungen vnder zwaintzig jaren vff den andern
haüffen, vnd die wey-ber vnd kinder vff den dritten haüffen, vnd jeg-
lich parthey soll kieszen oder welen an welohem ort sie wolten bleyben,
also dst jr aller eynung gewest zu Ofen. Do das der Türok vernommen,
hatt er die alten Juden lassen erwürgen vnd ersteohen, vnd die jungen
lmaben vnder zwaintzíg jaren, deszgleychen die weyber vnd kinder alle
mit jn hyn weg gefürt, vnd vierhalbtausent Juden getödtet."

Ballagi: i. m. 1. 165.

334.

1526. Kivonat a Wördi Franek Sebestyén 1531. évi krónikájából, aki
1526-iki becételekor a zsidókról a következőket írja: "Bald nach er-
oberung der statt, die Judengassen gwaltigklich angriffen, welche
mit surideren Rínckmauren werseben und befestágt war, und fast lang
daruor gestürmpt, bey dritthalb tausent mann verloren. Zu handt haben
die Tűreken das Statt gschütz zu handen bracht, und an die Juden
gassen geicht , die thor ersohossen, in die gassen geíalíen und alles zer-
hackt, also das vierthalb tausent Juden, nit mer dann zwentzig entrunnen
und dauon kummen seindt."

BaLlagi: i. m. 1. 200.

335.

1526. Kivonat Munsterus Sebestyén 1546. évi Cosmographia című nyom-
tatott művéből, Buda zsidó utcájának 1526. évi bevételéről.

"Darnach stürmpt er die Juden gasz, die rnit besunderen rinok-
mauren vmbgeben war vnd erobert sie und schlúg vil Juden zutodt."

BaLlagi: i. m. 1. 265. .A fenti krónlkákban felsorolt fantasztikus és a valóság-
tól hatalmasan eltérő adatok ra nézve lásd az 1948. évi IMIT Évkönyv 88. oldalán
tett megjegyzéseit Iványi Bélának.

336.

1526. Mária királyné Thurzo Elek királyi tárnokmester udvarmesterének,
szarvaskendi Sibrik Gergelynek érdemei jutalmául a pogány török meűé
szegődött, és így hűtlenné lett Kis Mendel zsidó budai kőházát adomá-

nyozza és elrendeli Sibriknek ezen ház birtokába való beiktatását.

"Donatio domus cum introductoria. Nos Maria. .Memorie commen-
damus tenore etc. quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrórum
humillimam suplíoationem per eos riostre propterea factam maiestati,
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tum vero attentis et consideratís fidelitate et senvitus fidelis nostri
egregií Gregorii Zybryik ae Zarwaskend, magístrí eude fidelis nostri
magnifieí Alexii 'I'hurzcms, thavernieorum regiorom magistri per eum
maiestati nostre pro locorum et temporum varietate exhibitis et im-
pensis, dornum űapideam [udei Kys Mendel in civitate nostra Budensí in
vico judeorum extructam, tam scilicet eam, que ipsius fuit hereditaria,
quam que ei fuit ímpígnorata, que ex eo, quod ídem judeus Kys Mendel,
non weritus fidei et fiidelitatis sue, quam maiestati nostre et ihuic regno
Hungaríe debebat contraire, turcis hostibus, crucis Ohristi adhesisse ei
cum eis in Thurciam wisse dicitur, ad nos conséquenterque collationem
nostrarn reginalem, nunc seremssimo et charissimo domino et marito
nostro mortuo iure et Jegittime devoluta esse perhibetur et redacta,
simul cum cunctis eiusdem domus irtílitatibus, 'pro>venMbuset emolu-
mentis ac pertinentiis quibuslibet, premissis sic ut prefertur stantibus, et
se Ihaibentibus,memorato Gregordo Zybryk ipsiusque lherediibus et pos-
teratatibus universis dedimus, donavarnus et contulimus, salve liure alieno,
imo damus, donamus et conferimus per presentes. Quocirca vobis fideli-
bus mostrís prudentibus et circumspectis iudici et duratis civibus civitatis
predate Budensís harum serie committimus, quatinus acceptás presenti-
bus prefatum GregoriJum Zyibry1kpremisse nostré donationis titulo in
domínium dicte domus írrtroduoere et ípsum heredesque suos universos
in illa pacifice tenere iconservare, protegere et tueri modis omnibus
debeatís et tenearndni, Aliud non facturi, presentibus perlectds, exhibentí
restrtutís. Dátum Po(soruii).

Eredeti bejegyzés a Kassa város levéltárában őrzött "Stylus ab anno 1526"
című kéziratos formuláskönyv 14. lapján.

337.

(1527. elején.) Mária királyné (Sopron) város tanácsá hoz. Az egykor Sop-
ronban lakott zsidók panaszt emeltek, hogya kölcsön adott pénzeikről
összeállított jegyzéket, melynek visszaadását már többször elrendelte, a
tanács kiadni folyton halogatja és ezen eljárását nem is igyekszik iga-
zolni. Meghagyta tehát, hogy parancsának tegyen a tanács eleget, vagy

pedig halogató eljárását okadatolja meg.

"PreceptoI'ia. Maifia Dei gratia regina etc. ac serenissimi prinoípis
domini Ferdinandi, Hungarie et Bohemie etc. regis etc. Prudentibus et
círeumspectís magístroeívíum, judici et juratis etc. Ex querelis et sup-
licatáone judeorum Ildorum, qui alias an medio vestri degebant, irrtelli-
gímus, quod licet nos diebus supenioríous per Iiteras nestras commiseri-
mIUSvobis, ut registea super eorum credítís conscrépta, que in manibus
vestrés esserit eis redderstis, eredita etiam ipsorum iusta 1iJrruitationem
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nostram, quam mediantíbus Iiteris nostris vobis datis fecimus, eis per-
solvi faceretis, vos tamen et restitutionem regístrorum, persolueionem
creditorum de die in diem protraheretís, non minimum ípsis iudeis fa-
elentes diílatione vestra dampnum, quod gravi a vobis animo accipimus.
Nesoimus enim causam, cur literas et maridata nostra iam aláquoties ad
vos hac in re data silentio et absque aliquo effectu preterire audeatis, vel
si quid est Impedímentd, cur de eo nos certos aut per literas aut hominem
vestrum non reddideritis, quare suplicatione ipsorum iudeorurn accepta,
hortamar 'Vos,et ndohalominus ccmmíttímus, quatinus acceptie presenti-
bus, sine mora ulteriore regisira ipsorum iudeorum eis reddatis, credita
etiam eorum secundum Iimitationem nostram super hac re factam eis
restitui faeiatis, in rebus eorum etiam alliis finem f'acientes, alicquin
volumus, ut causam nobis rescribite, cur tot mandata nostra nihili fa-
cíatís, qua drrtellecta cogítabímus de remedio opportuno, ne iudei ipsi,
quibus etiam ut altis iustitia administrari debet, in eorum rebus iustds
dampnum patdantur. Ptreservtibus). Datúrn.

Eredeti bejegyzés a Kassa város levéltárában levő "Stylus ab anno 1526" című
kéziratos formuláskönyv 27. lapján.

338.

1527. január 1. Esztergom. Szapolyai János királya budai volt Zsidó,
most pedig Szent Márton utcában levő azon házat, mely Oroszlán zsidóé

volt, Sár hajú János budai polgárnak adományozza.

A szöveg alatt: Relatio magnifioi domini Gregorii Pesthyeni ma-
gistri curie régie.

Eredetije papíron, alul papírral födött rányomott viaszpecséttel. a debreceni
kollégium oklevelei :között, R. 904j17. jelzet alatt.

339.

1527. december 5. Esztergom. 1. Ferdinánd király azon adományozást,
mely 1527. augusztus I-éti történt, s amellyel a király Szapolyai János
szepesi comes szlavoniai Zelyna várát és tartozékait a Budán lévő zsidó
házakkal és egyéb ingatlanokkal Mihalevics Péternek, Jánosnak és Péter

fia Andrásnak újra adományozza és megerősíti.

"Ratiiioatio donaticnis eastri Zelyna per notam 'Í:nfide1irtatisJoannis
de Zápolya et super domos Judeorum Budensium et vaneis Adami Iiterati
per mortem pro Petro et Jeanne Myhalevith et Andrea fildo Petri, Anno
Derrand quo supra Strigonii feria quinta proxima post festum beati
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Andree apostoli ad comrmssionem propríam domini regis, date sunt
litere, quibus mediantibus maiestas sua donatíonern i1lam, quam ...
(1527. augusztus 1-én) super castro Joannis de Zapolya comitis Scepu-
siensis Zelyna vocato ... necnon quíousdam d:omiJbusJudeorum per eun-
dem comitem J oanni Kalay donatis, in civitate Budensi fundatis, item
super duabus vineis condám Adamd Literati, notaríí maior-is cancellarie
sue, dn promontorio possessionis Ewrs voeate, ... simul cum omni jure
suo regio ac cunctis utilítatébus memoratis Petro, Joanni et Andree
Myhaiewith ipsorumque heredibus ac posteritatibus universis in perpe-
tuum denuo contulít, salvo jure alieno.

OL. Liber regius I. 71.

340.

1527. december 9. Esztergom. 1. Ferdinánd király Sárhajú (Saarhayw)
János budai polgárnak adományozza érdemei jutalmául Weres Abrahám
fiainak, Jakab, Izsák és Márton zsidóknak a budai Zsidó utcában lévő

házát.

Felső sarokban: Commissio propria domini regis.

Eredetije vízfoltos papíron, a debreceni kollégium könyvtárában R. 904/16.
jelzet alatt.

341.

1527. 1. Ferdinánd király Mária királyné azon adományát, amellyel Kis
Mendel budai házát Sibrik Gergelynek juttatta, megerősíti, és a nevezett

házat ő is adományozza.

"Confirmatio literarum reginalium. Nos Ferdinandus etc. Memorie
commendamus etc. Quod nos eum ad suplícatíonem nonnullorum fide-
hum nostrorurn nostre propterea factam maiestati, tum 'vero atterrtás et
consideratis fidelitate et servitils fidelis nostri egregei T. per eum ma-
iestati nostré exhibitis, Irteras illas donationales serenissáme domine
Marie regine, sorom nostré charíssime quas super domo Iapidea condam
judei T. Bude Jn vico judeorum, inter domos [udei Nagh Mendel et Al-
berti Ethyeky civis Budensis habítam quam prius ipse [udeus Kys Men-
del, deiride post fhlius mortem heredes ipsius vel alid judei possiderunt,
una cum illa parte domus, quam prefatus Albertus Ethyeky eidern Kys
Mendel [udeo 'vel impignoraverat vel vendiderat. prefeto T. Posonii anno
superiore dedisse dicitur, I~nommbus suis punetis, clausulis et articulis
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gratiose confirrnavimus ac domum predatarn eidern T. ipsiusque heredi-
bus et posteritatibus universis sicut reginalis maiestas in sués liter is, ita
nos nunc quoque denuo dedimus, donavimus et contulimus, irno con-
ferimus, damus, donamus et conferimus (kétszer) iure perpetuo et irrevo-
oabi1iter tenendam, possidendam pariter et habendarn. salve jure alieno,
harum nostrarum vigore et testimomo Iiterarum. Datum.

Kassa város levéltárában, a "Stylus ab anno 1526" című kéziratos formulás-
könyv 67. lapján.

342.

1528. marc tus 27. előtt. Héindl kismartoni zsidó (Handl iudeus, iam in
civitate vulgo die Eysenstat dicta) a soproni tanácsot a Sopronban ülésező
vegyes bizottság előtt ezer arany erejéig azon vétkes könnyelműségük
miatt per li, hogy a gyiLkos Hammer Jánosné Dorottyát, aki Héindl fele-

ségét megölte, minden elégtétel nélkül a fogságból kiengedték.

Házi: i. m. 1/7. 285-286. L. MZsO. 1. 383-384.

343.

1528. március 31. Kivonat Vedschinger Lipót aranyműves, soproni polgár
feleségének, Annának végrendeletéhez csatolt adósságjegyzékből.

"... Hem dem Manusch judéri gegebn X tal. den. Hem der Leserin
judin V. tal. den. Item der Hatschlm judiri III tal. den."

Házi: i. m. II/2. 27.

344.

1529. április 11. Sopron. Aichelsperger Péter szabó, soproni polgár vég-
rendeletéből:

"Hem hab ich czallt dem Manwsoh judn XXIIII tal. den., darfyr hab
ich mein hawsz verkawfft dem Kyrein Strarner etc ... nem dem Mandl
jwdt ezallt X tal. den. vnd an das, wasz ich czallt hab, das mir nit yn
gedeohtnysz !habvnd pytt darawff e(wr) w(eishait), wellet dareiri sehen,
OIbich mit mein heiratgwett erkawff't !hab v:nd mieh arme wyttin dapey
lassen etc."

Házi: i. m. II/2. 34-35.
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345.

1529. április 25. Kivonat Sopron város jegyzőkönyvéből:

"... Juden. Item ein érsame gmain ist des wyldn, das sy die jwdn
wöder wissen noch hern wolln, Ob aber aíner oder rner vntter vnsz wer,
der wyder einer ersamen gmain den jwdn wolltt czwelogen, der soll
gestrafft werdn nach radt einesz ensamen radt vnd gernain. Awch ist
einer 'g1a!Iliznersamen gemain errthicherpeschlwsz, das sy wider die jwdn
ston wellnn gegen kiniklichen rnaistat rnytt leyb, er vnd gwett, Nichz-
weniger. wie war in 'der {§main,petraclit ist, man sol den jwdn in der
varstat ein hawsz eíngebn czw hörberg vnd var dem rychter handln,
gegenn wen syczw handln ihabn 'VIIld swnst in andre heysser kain jwdt
einczwgenn. Des pytt wir ewr weyshait, als dye fargeer dysser löblichen
freystatEdnowrg rnytsambt vnsz darin hylff czw twen, wan wir wellen
entlich kainen jwdn mit wössen in der stat habn, dieweil vnser leyb,
er vnd gwet werdt etc."

Hibás és hézagos másolata: Corpus Statutorum Municipalium V/2. 20-2I.
Pontos másolat: Házi: i. m. II/2. 212.

346.

1529. május 3. (Montag nach dem Sonntag vocem Jocunditatis). Mendel
zsidó, budai lakos, György brandenburgi őrgróf megbízásából, mint köz-
vetítő tárgyal Perényi Péter erdélyi vajdával Hunyad vára eladása ügyé-
ben.

Víztől erősen rongalt papíron, München, Staatsarchiv, Brandenburg. Litt.
1043jn. 1.

347.

1529. június 5. Buda. A magyar kamara tanácsosai föltételezvén, hogya
király már kellőleg értesült arról, hogy a Szentgyörgyi grófok miképpen
ölték meg a zsidókat és prédálták el azok javait, jelentik, hogy egyik
kartársukat az ügy megvizsgálása végett Nagyszombatba és más helyek-
re elküldték, és ha az ítélet bírságra szólna, azt a király és az ország

szükségleteinek fedezésére kellene fordítani.

Bunyitay, Rapaics, KaTácsonyi: i. m. 1. 465.
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348.

1529. június 10. Linz. Mendl József zsidó (Joseph Mendl Judt) levele
György brandenburgi őrgrófhoz, melyben írja, hogy Thurzót nem találta
Linzben, azután jelzi, hogy Budán a nép a török miatt nagy félelemben
van, Pest körül nagy a menekülés a török elől, az pedig Pesttől már csak
három mérföldnyire áll, éget és viszi a népet ,,in masz, das gantz Hun-
gerlant durcheinander get". Magyarország "wird gm- verderbt, ersthch
ist der Catzioner in Landt und hat den Humani Ferenz aiH seine dorffer
verprant" .

Eredetije egy ív papíron, kívül gyűrűs zárópecséttel, Münohenben, Staats-
archiv, Brandenburg. Litt. 1123/n. 14.

349.

1529. június 20. Buda. A hely tartó tanács felterjesztése a felséghez. "In
negotio judeorum miseramus dominum Osvaldum Sybryk", aki a nádor
és az ő utasításuk szerint "ea in ipso negotio judeorum fecit, que iusta et
iuni consona esse visa sunt". A vita a nagyszombati polgárok és az ottani
zsidók közti ügyben folyik, és a nagyszombati városi tanács privilegiu-

maival hozakodik elő.
Bécs, Staatsarchív, Ungarn. Allgemeine Akten, Iasc. 11.

350.

1529. június 23. Rackolfinger György, Mária özvegy királyné megbí-
zásából Nagy Balázs soproni polgár ellen kártérítési igénnyel lép föl az
általa jogtalanul eladott gabona ára miatt és többek közt kijelenti, hogy
"Ir ma(iestat) vermeint auch yetzo, das nie kein jud zu Odennburg ge-
wesen sey, der so grossen vnnd vnerhörtten wucher von so kleiner suma
vnnd dn so kurtzer zeit begert, 'ir maűestat) will sebweigen. genömen
hat" .

Házi: i. m. 1/7. 359.

351.

1529-1530 körül. Hunyad és Gyula várak és uradalmak eladása ügyében
a tárgyalások Brandenburgi György őrgróf megbízottjával, Mendel budai
zsidóval folynak. Hunyad urada Imát Perényi Péter erdélyi vajda venné
meg, Gyulát pedig Losonczi kéri 60,000 forintért.

Két ív víztől rongált papíron, Münchenben a Staatsaochívban, Brandenburg.
Litt. 1040/n. 12. jelzet alatt.
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352.

1530. március 30. Manusch zsidó előbb soproni, most pedig nagymartoni
lakos ("Ich Manusoh jude, ettwon zu Odenburg vnd an yetzo zu Marters-
dorff wonhafft") elismeri, hogy Móritz Pál soproni tanácsos özvegye,
Katalin, azt a 22 solidus dénárt, amelyet Decker Lénárd bánjalvi jobbágy
tartozása fejében férjének átadott, hiánytalanul megfizette. Az oklevél
végén a következő héber betűs német szöveg van:

N'i T~ tNi r:l'l' j;:j~'~~N ,'., tc;1Ni'~ "";pmi"~ i" 'Vm~TN
"''V'P)~ :l": 'IC~N~'~tcN~:l''ICi~:l':'VN~"~~~l't r"~r.:~1N"~t~i .", Oit-,V
r:.··..,'Vti~ 1'1Ni~N~~:lCi-,i :'1'NijN:l p~ "~P'i ~'N~)'~ tli tcN'lCil,!,'j1~." ".,. -. 'u ..,'-'1 ••- •••.••••.•,.,., •••-\ -'\" ••••••.•-..... "" -"", "".... ..".... -·u ..:...~...,~,.y •..•·'1-' I ':il" 1'·' ~ 1" I'~ •••~" I ,>' •• , '1-' '"' "" " •.•• 1'''' i·~·
N'~ :l1N'i O'Nr:'··-i'V ~;''IC':'PrN ~,t 'V iNi r'IC'~~'i':l;','N ,~ ,.:.••••,i!'
•••..•••.."•••••••••"••\..""••..•,•••""",- - •••..•'II~"'''''.""~,,,•••••"•••..••••,,,..•••,, -"- "'"~'''''I '.~ 1· '>, I I •• ol ,•.•• '"'.~ l' '1-' \ "1 ,>' •.•l:;.~~ •••l:; I I ':" ••. >, "" '1".11_ ••• - I "',,,'.

""~"'-""'"
1" ,>''''

A héber be.tŰlkkellírt német nyelvű szöveg olvasása néhai Pollák Miksa
rabbi szerint a kővetkező:

Ich Manusch Jud pekhen vir mich und vir al meinen Érben, daz
mich die ersom vrau dez Paul Moriz selig verlasne vitiib hat pezalt 22
Schildmg on stat dez Linhart Dekher 'VOll Wandorf, drurn wil ich auch
auz sehreiben, 'Van ich mit Góbtes Hilf heim khum, auch hab ich den
ersomen hern Jakob Awer stat schresber zu Edinburg peten, daz er sol
ein Kwitung sehredben um di ob ve melten 22 Schilling und sein pet
schatt auf drankhen ihm un sein Érben ohn sohaden. Also sprdoht Mosche
Sohn des Pesach sein Aridenken zum Segen,

A 'hátlapon egykorú fel'[egyzés: Manuseh [uden quitturig Leonhart Decktier
22 sol.betreff.endt.

Házi: i. m. 1. 7. kötet, 382-384. 1.

353.

"1530. április 25. Kivonat Sopron város közgyűlési jegyzőkönyvéből. In-
tézkedés arról, hogy a zsidók a városba vissza ne térhessenek.

"Hem das ist ain ernstliebe betrachtung vnd will ainer ersamen g.e-
main, das wo ainer weder ain érsame gemain den juden wolt zu légen,
der soll gestraft werden nach erkantnus des rats vnd germainvnd wider
bemelt juden gegen Ichuníglicher maiestat mit .le.ilb,er vnd guet sten
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wölln, auoh das sie in der vorstat ire herberg haben vnd in k.hain haus
khernmen, sonder wo sie var dem richter zu handlen, damit sie mer
nachret vnd schaden vberhabn sein mögen."

Házi: i. m. II/2. 216-217.

354.

1530. körül. János király Buda város tanácsának meghagyja, hogy Pod-
maniczky Jánost vagy emberét egy budai, Olasz utcai házba, mely egykor
Szerencsés Imréé volt (que alias quondam Emerici Zerenches prefuisset),
csere címén a szokásos módon iktassa be.

OL. Neoregestata Acta. Iasc. 430. n. 11. Kiadva: Lukinich: A podmanini Pod-
maruczky-család oklevéltára. Bp. 1939. II. 431-432.

355.

1531. március 1. Tiibrer Vid soproni cipész végrendeletéből kivonat. Tar-
tozik Manus és Izsák soproni zsidóknak:

"... Item dem Manwsch jwdn pin ich schwlldig 10. lb. den. Item
dem Ysagk jwdn pin ich schwlldig 28 lb. den."

Házi: i. m. II/2. 52.

356.

1531. december 2. Krakkó. Krakkó város tanácsának levele Eperjes város
tanácsá hoz, melyben írják, hogy Dániel Péter krakkói polgár kezébe
Meirer Lukács eperjesi polgár és Márk zsidó egy ezüst poharat tettek le,

azzal, hogy azt csak kettejük engedélyével lehet bárkinek kiadni.

"Silhia Luca Meirer cive Apper.iense et Marco dudeo communi con-
sensu et voluntate ad fideles manus repositum esse ciathum argenteum
inaurataum, ddque pignoris Ioco octuagínta florenorum, ea tamen lege,
ne ubriusque consensum ouipiam exteadaretur. Nunc autern se infestar i
ab eodern Hebr-eo, qui ciathum ah illo repetit. se autern illi dare neque
posse, neque Iicere, nisi accesserit consensus eiusdem Lucae", tehát a
zsidó most kéri vissza a poharat, de ő azt a másik hozzájárulása nélkül
ki nem adhatja. Kérdezzék meg tehát Lukácsot, hogy "haec etiam illius
sit voluntas, ut iudeo ciathum daretur nec ne?"

Eredetije papíron, zárópecséttel, Eperjes város levéltárában.
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357.

1532. december 17. Kivotuü Kirschner (Szűcs) Zsigmond soproni polgár
végrendeletéből:

"~O •• Item dem Manwseh jwdn piu ich schwlldig 18 lb. den., daran
hab ,icihim czallt 8 'lb. den."

Házi: 1. m. 11/2.57.

358.

1533. július 4. Buda. János király csallóközi Nagy Sebestyén hűséges
szolgálatai jutalmául felmenti annak két rimaszomotüi házát minden

adózás alól. Az egyik ház a Zsidó utcában volt.

"Nos Joannes Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Me-
morie oommendarnus tenore presentíum sígnífícantes, quibus expedit
universis. quod rios cum lad) supplicationem nonnullorum fide1ium
nostrórum per eos, pro parte et in persóna .fidelis nostra nobilis Sebas-
tiani Nagh de Challokewz nobis factam, tum vero considerantes fidem,
industriarn ac gratissima servuticrum merita eíusdern Sebastaani per
eundem nobis un omni sttatai) r€T1UiIIlet fortunarum nostrarum exhibitis
et impensis ; tetales duas dornos eiusdem in portaone magnáfioi Emerici
Orzag de Gwth in oppido Rirnazombatíh vocato, in cornitabu Kyshonth
habitas: quarum una in platea Naghwcza dn vioinitatibus domorum pro-
vidorum Stephani Kys 'I'halgyartho et Thome Lakathgyartno, altera
vero jlll platea .sydowcza sirnaliter lin vícímtatdcus domorum providorum
B(... )y San dor ac AmbiOsii Warga sita est: ab omni solutáone oensuum,
taxarum seu contráoutíonum nostrarum tam ordinardorum subsidíorum-
que et lueri oamere nostre ac etáarn aharum quarumcunque solutionum
nobis et successoribus riostris, regíbus Hungarie, ramone predtetarum
domorom qualitercunque provenire deberrtíum duximus in perpetuum
exirnendas, Iibertandas et supportandas, imo eximiÍJIIlJUS,ihiiber(1Jaanrus)et
supportamus presentium per vigorem: quociroa vobis fideljbus nostris
magnificis moderno futurisque Thezauraríís et eorum vioegerentibus (ac)
egregiis et nohiliibus comibíbus, vicecomítibus ac íudicibus nobilium dicti
comitatus Kyshonth necn on dicaterébus et exactoribus quorundarn cen-
suum, taxanurn et contríbutdonum nostrarum ordínaríorum et extra-
ordínariorurn subsidiorumque et Iucri carnere nostre, pretereá pru-
deritibus et circumspectís iudioibus et .iuratis elvibus predictí oppidi
Rymazombath pronunc constitutís et in futurúrn constitaiendis presentam
scilicet notitiarn habitucis harum serie rnandamus firmissime, quatinus
a modo deinceps nullus omnimo vestrum prefatum Sebastianurn Nagh
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ipsiusque heredes et pesteritates utrdusque sexus universos ad solu-
tionem predictorum censuum, taxarum et contrilbutionum nostrarum
ordínariorum et extraordánaríorum subsidiorumque ac lucri camere
nostre nobis, ut prefertur et successorábus nostris Regibus, ratione pre-
díctarum domorum provenire debentium eegere et compellere aut in
persona rebusque et boros suis ab non solutionem earundem ímpedire,
turbare molestareque seu quovis modo damníf'icare nulílo unquam tem-
pore presumabis nec sitis ausi modo aliquali gratie nostra sua obtentu.
Presentes autem post earum lecturam semper reddi iubemus presen-
tantd. natum Eude feria sexta post festum Visitationis Beatissime Vir-
ginis Marie, Anno Domini Millesimo quingentesimo tricesimo tertio,
regriorum vero nostrorum predictorum anno septimo. Joannes rex manu
propnia.

OL. Fényképgyűjtemény. Rírnaszombat város levéltára, oklevelek.

359.

1534. január 30. Szomszédvára. Kivonat Désházy István végrendeletéből:

"... Ittern eidern domino Sigismundo de Banffy Bude dederam
mutuo pro redemptione quarundarn rerum argentearum a judeis fh-
renos quadringentos, de quibus trecentos restituit, cum centum vero
obligatur."

Papírfüzetben, melynek minden lap alja: Idem Deshazy sk. aláírással van el-
látva, Bécsben. Staatsarehiv, Ungarn. Allgemeine Akten, fase. 431ja.

360.

1534. január 30. Vilno. Zsigmond lengyel király levele 1. Ferdinánd ma-
gyar királyhoz, melyben előadja, hogy "queritur maíestas vestra tria-
dos ungaricos, monetam videlicet Ievissirnam periudeos, et alios sub-
ditos nestros ad domima vestre maiestatis importari", ami felséged alatt-
valóinak kárával van, tudatja, hogy "nulla ungardea moneta preter
aureos in dominiis nosbris accipitur, tantum abest, ut inde exportari
debeat" , de azért ezen ügyben a krakkói kapitánynak megfelelő paran-
csot fog kiadni.

Bécs, Közös Pénzügyi Levéltár (Gemeínsames Fmanzarohiv) Hungarn, 14344.
fasc,
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361.

1536. január 15. (Buda). János király pelbárthidai Fekete Jánosnak é.;;
gyalui Móré Ferencnek adja: " ... domum lapideam in loco Zombathel,
cui ab una domus Alberthy Ethyeiky, ab alia partibus domus providi
Nagh Mendel hebrei civium ... vicinari dinoscuntur, cuiusquidem domus
una porta ad plateam Sancti Pauli, altera vero ad plateam Judeorum
pateret, que alius Kyssmendel hebrei prefuisset, sed quam postea Johannes
Horvath ex donatione nostra legittime possessissent ... "

OL. Nemzeti Múzeum Törzsanyaga. Közölve: Budapest Régíséged. XV. 290. 1.

362.

1536. március 22. Kivonat Dávid Ambrus soproni polgár »éqretuieleté-
ből. A soproni Spomberg hegyen lévő szőlejét Pacha János úrnak hagyja,

azzal a kikötéssel, hogy a zsidónak járó adósságát fizesse ki.

"... Vinearn rneam Spomberegh Iego domino Joanní Paoha.jrt meum
debitum dudeo so1vat, dominum plebsnum de omnibus contentum reddat
et sepultura mea fit in ecclesia Sancti Joannis Baptistae."

Házi: i. m. II/2. 105.

363.

1536. augusztus 15. Várad. János király Buda város tanácsának meg-
hagyja, hogy egy budai, Zsidó utcai ház miatt Jakosics György és Szent
Iványi Pál között per támadván, mindazon budai polgárokat, akik Lako-
sicsot a ház birtokába beiktatták, és ugyancsak azokat is, akik előtt
Péchy Tamás volt budai bíró ezen házat Lakosiesnak fel vallotta, eskü

alatt hallgassák ki és vallomásaikat írásba foglalva adják be.

"J.oannes, Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Fidelibus
nostrís nobilibus , prudentibus etcírcumspectís iudíci et áuratis civíbus
civitatis riostre Budensis, salutem et gratlam. Quedam causa, rabone
cuiusdám domus .in platea Judeonum existentis inter fideles nestros
Georgium Jakosyt ab una, et Paulum Zenth Iwany partibus ab aha coram
nobis mota et suseitata est, que attestatione quorundarn concivium
vestrórum verrficarí comprobarique debebit, Pro eo fide.Jitati vestre
harum serie firmiter precipiendo committimus et mandamus, quatenus
i1loscoricives vestros, quos ipse GeorgirusJakosyth vobis nominavdt, qui
eundem in domínium predicte damusiuxta consuetudínem ipstius civi-
tatis nostré Budensisirrtroduxissent, dllos etiam coram q(uibus) circum-
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spectus quodam Thomas Peohy alias iudex eiusdem civitatis nostre Bu-
densis eandem domum (... ) Georgia Jakosyth fássus Iuisset, quid quid
in premissis tpsís constat certibudo ver(itatis) eorundern, Deo debitam
fidelitatemque nobis et sacre corone observandam caram vobis (fat) err
et attestari debeant et tandem huiusmodí fassionem et attestationern
concivium vestrorum v(estris) in literes sub sigillo vestra nobis rescri-
bere et transmittere debeatis et teneaméni, secus nulla ratione feceritis.
Presentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum Váradini in festo
Assumptionis beatissime Virginis Marie, anno Domini rnillesimo quin-
gentesima tricesimo sexto.

OL. Neoregestata Acta fasc. 1604. n. 40. Papír, a szöveg alatt rányomott pe-
cséttel, a felső sarokban: Cornrnissio propria dom ini regis.

364.

1538. július 1. Kivonat Zierler Castulus puskaporgyártó soproni polgár
végrendeletéből. Adósságai közt első:

ll' •• Item zu dem ersten bín ich schulldig dem Joseph juderr 22 tal.
Hatt er mir gelihen zu den Phingsten des 38. jares zubezallen, aber was
vber den tag Iermger ansteet, dst man ime wochenlich schulidig zu geben
von 1 tal. 2 den."

Házi: i. m. II/2. 121.

365.

1538. szeptember 1. Győr. Kivonat laki Bakics (Bakyth) Péternek Peregi
Albert magyar kamarai elnökhöz intézett beadványából, melyben a sze-
nicei templomból három lator által ellopott és Czigány Salamon zsidó
orgazdához került egyházi szetek miatt megindult bűnügyben az eljá-
rásroi, Salamon zsidó kezeseinek letartóztatásáról, az ítéletről, annak

végrehajtásáról, ti. Salamon ingóságainak lefoglalásáról íro

A három gonosztevő: ll' •• universas res illius ecclesie (ti. Zenyche)
per furtum abduxerunt" ... "Res autem ecclesie erant speclate a prefatis
latronibus per quendam Salamonem Czygan, Judeum tunc nostrum, quas
bene novit, prefate ecclesie fuisse." Az egyik rabló ezt be is vallotta: "quo
ipse Judeus cogrrito clam auffugrt, consors tamen eius captívata, fideius-
sores quidam tres Judei pro eo erant, ut si virum suum Salomonem iuri
stare non possent, extunc 200 florenos persolvere nobis deberent, dum-
que Judeus ille Czygan ad Iegem adaptatus fuisset, Ulliquetres alii Judey
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ipsum in judicio sistere nequivissent, quia fideiussores erant, ideo capti-
vati sunt. Tandem et si ille Czygan adfuisset, congregatís tamen in unum
cereis dorninis, nobilibns et aliis probis rvirds, ut rem dllius Judeí Czygan
iure mediante reviderunt. Erant autern in ea revisione certi dominrino-
bilis ex Zakolcza ac providi viri de bonis dominorum Graff Nyary et
ipsius Czobor utriusque, qui dpsum Judeum Czygan convictum nobis in
omnibus rebus suis et proprio capite adjudioaverunt. Horum autern pro-
borum vircrum nomina in scriptis habentur, sicque nos quas res in domo
ipsius Judei Czygan adinventa sunt, adduoi percepimus."

OL. kamarai lev. Litterae ad Cameram Posoniensern exaratae.

366.

1539. február 23: A nagyszombati gyermekgyilkossággal vádolt zsidók
javainak összeírása.

"Describuntur res et bona Judeorum puericidarum Tirnaviensium
pro sacratissima regia maiestate. per me Thomam Francisci toicesimato-
rem sue maiestatis, presentibus tribus consulibus iuratis TirnaviensiJbus
fidele confiseata. Primo domus_cum omnibus juribuset pertinentiis _Si-
monis Glazer vocati, 23 februarii 1539.2 media vasa vini, quorum unum

-d~t~generis sui. Pauce recule et simplices linee in unum scrinium
concluse et obsignate. Pélvis una cuprea. Unum pallium kepenek. Unus
cuspis et una framea impignorati pro den. 40. Tunica et pixis impigne-
rate pro florenis 2. Una alia pixis propria. Arma, pectorale, dorsale et
brachialia. Unus cantharus starmeus. Tres scultelle et totidem disci
stannei. Candelábra duo cuprea. Tníticum in medio vase et duobus co-
phinis seu sportis. Sella una, pignus pro den. 25. (2-ik oldal.) Vacce tres,
Capre due. In possessione eastr-i Wereskw Ottontal vocata taurus unus.
Tres Ebri hebraici. Leetum unum et duo pulvinaria. Hee subsequentes
res et pignora eiusdem Sírnonis Glazer sunt in domo domine reliete con-
dramNicolai Konde reperte. Corona puellaris gemmata. Cingulus nigre
purpure cum parvis frbulis argenteis. Novem paria monilium muli-
ebrium argenteorum parva, OuIter , cuius vagina est deargentata. Unus
cíngulus hwsaronicus wlgo Iwtha dicta. Peplum unum vetus. 3 pepla
nova habentes medioeres aureas fimbrias, que dicuntur esse communia
oum duabus al iis rnulieribus Júdaicis. Una camisia cum duobus nodulis
argenteis, Una oamisia pectoralis pueldards,cum collerio aurea. (3-iIkol-
dal.) Ad bona Sírnonis Glazer. Diverse pante seu circumferentie, cum
serico texte, rubre et nígre. Purpura aurea pro vestis muliebris pectore.
Collerium aureum pro camisia. Unum peplum, cum latiori fimbria
aurea. Pignora per dictam dominam relictam Nicola.iKonde locata. De-
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cem coclearra argentea, una vítta ex auro texta, et corolla gemmis ex-
sutta. Oingulus hwsaronécus de auro, duo cingula seu balthea argentea
et deaurata, undecím annuli aurei, quinque paria monílium, unum picca-
rium argenteum et framea acgentoobducta. Hec pignora dícit gener Si-
monis Glazer se habere in medíetate pecuníe mutuatevvidelicet con-
stant pro florenis 60 dempta usura. Aha pignora, Unum peplum pro
florerio 1. den. 50. Unum palium nígrum profloreno 1. den. 40. Item sunt
et alie res tam in domo huius Judei, quam dícte domine relicte Nicolaí
Konde, quas aíunt generi et filiabus attínere proprde. Argentum autem,
quod continerit res prescripte (demptis pignoríbus domine relicte Nícolai
Konde) non videntur contanere pondus unius marce. Regestum super
debitis confectunn est quoque IÍn fisco, hebrealiingrua nondum inter-
pretatum. (4-ik lap.) Domus Jaoobi Lengi. 111superiorli carnera. Pallium
uxoris sue brunaticum. Una tum.dcarubea fljJiesue. Duo Iecta et duo cul-
citra. Una scutella starmea maior. Unum mortarium cupreum. Duo can-
1:taDistannei. Iterum duo oantari. Tres pélles vulpine. 3 pélles mardurine
tineis abrase. Sella una. Una parva ladula vacua, Par calcarum hwza-
ronum. In infeeiori dom.il_.2 media vasa vini, que dicu:ntur esse Isak
Judei, gener-i Jacobi. Alia item duo rnínora vascula viní, centinéntes
círciter XlIII urnas. Medium vas plenurn trítíco. Iterum medietas medii
vasis plena. Vaoce tres. Capra una et capella. In uno sorinio ordeum ad
medietatem. (ő-ik oldal.) Jn stuba .. Duo canteni stannei, Una lampas
cuprea. 3 scutelle stannee. Disci sex. Iterum tres lances sive scutelle
stannee. Et sex disci stannei. Unus gladius et una pixis. Regestum, in
quo dicunt debita eiusdem Jacobi contínerí et obságnítum. Diclit itern
reliota eiusdem Jacobi, se per quendam Judeum Vitum vitreatorem, qui
in Bozyn fenestras preparabat, aff'inem suum rnisisse res argenteas et
annulos aureos ad Moraviarn Judeis. ut desuper disponeretur pecunia,
qua posset Jaoobus maritus suus e oaptivitate eliberari et hec eleriodia
estimat ad florenos II c., ac ultra. (6-ik oldal.) Domus,Moi§..i$enioris.
Una mastuca eius reliete vilis. Una vesbis de panno stameth, Duo media
vasa vini. Filie una vestis rubea, Lampas una cuprea. Tres canterj
stannei.Jl'res scutelle stannee, et toíiidem disci. Iterum duo vascula vini
urnas X. 'I'ritioí rnetrete XVIII. Unus leetus et duo pulvinar-ia cum cul-
citra. Debitores in pago Rossyndel vocato. Steffanus Kadig tenetur flo-
renis 3. Jaoobus Czakel tenetur fJ.orenis 2. den. 25. Caspar sartor tenetur
florenis 2 den. 30. dempta usura. Joannes Fixel tenetur florenis 3.
Joanries Spaohel tenetair florends 3. Hec debita díountur esse communía
cum quadám Judea reliota Orozlan. Dictus Jeanries Fixel fuit privatus
debitor huius condám Moisi florenis XX., in quorum solutionis sortern
deditprescripta duo media vasa vini, Una wacca an curía. (7...,iJkoldal.)
Domus Marci Judei. Res invente. Una vacca. Tres eapre. Cantari duo
'&tann~i.SouteÜe quatuor et disci quatuor. Candeíabrum unum cupreum.
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Res albas Iineas dicit se cum fiíiabus nuptis tradidísse. Vestimenta alia
nulla sunt reperta, quam quibus quotidie teguntur. Uxor e.iJUSdicit illum
habere debita, in bonis rnagnífící domini Ladislai Orzagh, nesoíre se
tamen neque pagorum, neque debitorum nornina, sed et nec regestum
aliquod desruper esse confectum, nisi marito et generí hec constare: qui
ambo sunt profugi.<Indo~2-SilnoEis Czygan. Nil penitus reperrtur preter
leetum unum pueridum et veetitus, quo uxor et Iiberi teguntur, pauper-
rímum hunc esse et ohrdstíarns et Judeis constat, estque adhuc in
Sempthe deteretus. Debita, si que habuerit, emissus ex captivitate, fateri
debebít.

OL. Urbaria et Conscriptiones tasc, 75. n. 30.

367.

1540. A pozsonyi magyar kamara utasítása aszakolcai harmincados ré-
szére, melynek egyik pontja a következőképpen hangzik:

"Judaeis, qui arrtea in emendis et vendendis rebus quibusvis pari
libertate cum oivibus utebantur. nullla deinceps servetur."

OL. Lyrnbus III. sorozat fasc. 12.

368.

1541. április 25. Sopron. Kivonat Sopron város közgyűlé si jegyzőkönyvé-
ből, melyben a zsidóknak való szállásadást, és kereskedelmi tevékenysé-

güket meg tiltja és korlátozza.

"... Vormalls hatt ain érsame gmain zu mermalln betracht, das
die juden in der statt nit sallen beherbergt werden, dieweilű sy aber
befinden, das diser artíckl ausz vrsachen nit mag enhallten werden, 80

ist dannooht zu zuuerhuettung des gmaínan mans seháden ir mainung.
das khamem juden soll gestatt werden weder tuech noch ann der waar
a1hie níderzulegen vnd auszuschneiden, oder sonst - wie annder bur-
ger - harmdtírung ru treíben vnd sonnderhch solde inen das hausirn
mit leimblen vnd anndern sachen, so die ainffaltigen leutt zu khauffen
vnd SiM hiedurch in sohullden oder annder posz h\3.inndlrungeinzulassen
anradtzen, verwert vnd sonderlich auf gmainer start aígen abgestellt vnd
den ríohtern derwegen beuelch geben werden. Darauff sollen die herren
ambtleutt dr aufseben haben Iassen vnd nach ainer oder zwaien ver-
manungen sollohs den juden gar abzusteen ernstlich gebíetten. Daneiben
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die burger niemandt ausgenomen, so den juden ire waar beherbegen vnd
2lU soliloher írer handbírung stattgeben, innhallt der ferdirgen betrach-
tung straffen vmb X fl."

Házi: i. m. II/2. 276-277.

369.

1541. augusztus 10. Kivonat Nagy István soproni polgár és felesége, Ilona
végrendeletéből.

"... Hem in anno domini 1541 a judeo Joseff accepi mutuo talenta
XVI. Apud eundem dudeum ihabeo subarn unam cum rubeo panno, zwpi-
cam unarn granath, unam oum kenefle XXV ad predictum XVI talen-
tnnn( !). Sirniliter eidern iudeo teneor florenis ungaricalíbus X. Ad illos
florenos pignoravi prenotáto íudeo kamukam ulnas VI., anulos aureos
duos, fibulos duos(!) par, cingulum.rbaltheum unum vír.ídíts) coloris cum
auro et argento. Jopposito Joseff, apud unum iudeum habeo duos
aureos anulos, pro tale:ntis IlII pignoravi prenotato iudeo."

Házi: i. m. II/2. 153-154.

370.

1541. Kivonat a "Memoria rerum, quae in Hungaria a nato rege Ludovico
ultima acciderunt" című kéziratból, mely főleg Buda 1541. évi elveszté-
sével foglalkozik, de 1504-től krónikaszerűen az előzményeket is ismer-

teti. A krónika magyar nyelvű.

"... 1525.Ez esztendőben Budán az zsidókat fewerik azmagyarok az
Szerenches Imreh és Lászlo érsek. házzal egyetemben ... (1526.) ... Az
terek császár az zsidókat Budáról hajókra rakata, Terekországban viteté
és minden városonként elosztá ... 1530... Rogendorff erősen töreti Bu-
dát. Az Zsidó utoa és Raskay háza felől sokszor megostromIatta, de meg
nem vehette. Sok dspanyolt.cnimetet 'alatta veszte ... 1541. ... Egy ostro-
mot tőnnek az naszádosok az Zsidó utcáról, kinek 'az falát .iginmegteret-
ték vala, de semmit nem nyerének ... Harmadik ostromot tőnnek az
Zsidó kapu felől, király kertinél, kit az nimetek elvesztinek ... Borne-
mysza Tamás mind felesigit, gyerrnekit, szolgáit és monháját Budában
elhagyván, a kis kapun, ki Zsidó kapunál vagyon, Tamás Drailingerrel
kiszalada, az nirnet táborba meninek. A Budára benyomult törökök: "Ott
középaránt felemelvin az császár zászlóit, az janicsár aga és Szolimán

183



passa a zászlók mellett megállák, az náppel peníg nagy gyorsasággal,
szép két renddel mind az öt Budai utcát, ikiJrneik'vala neve: Mindszent
utca, Olasz utca, Szent Pál utca, Zsidó utca és Otves utca, rnegáhlítaták,
mely rutcák Szent Gyergy piacátUJlfogva hosszatára Szombatikapuig va-
lának. Hagyák az három kapun is, [ktiJkBuda városának valának: Szom-
batkapu, Zsidókapu és Szerit János kapu, fegyveres őrző népet felesen ...
Az császár ugyan azon pénteken reggel szép nagysággal feljüve két fiá-
val Budára, a Zsidó kapuján, Mehmettelés Szelimmel ... sohutt meg
nem tartomán, Szombati kapun !kiment a táborba."

SzaLay Lá.szló: Veramesies Antal összes munkái, II. 20, 26, 33, 46, 51, 61, 68.

371.

1541. Istvánffy Miklós Históriájában leírja, hogy 1. Ferdinánd király
Buda ostromára Rogendorffot küldte ki. Rogendorff kellő előkészület
után megindul Buda felé, ámde a várost és a várat sokkal jobban meg-
erősítve találja, mint tíz év előtt és főleg a Szombat kapunál, a Zsidó utca

mellett, amelyen át az út Obuda felé vezet, hatalmas bástya épült.

"Sed urbem valde immutatam, ac novis propugnaculis períte ad-
modum munitam repe rit , secus, quam ante decern annos eam irrito co-
natu oppugnando reliquisset. Nam ad magnatum Orsagorum aedibus, e
quarum regione moenia verberaverat, .'Íngens a lapide constructa mu-
nifio visebatur, et ad Sabatinam quoque portam, penes Judeorum
pla team , qua ad Vete ram Budam itur justae magnitudinis propugna-
culum aeddficatum erat." Rogendorff előbb a Gellérthegyen állította fel
ütegeit, mivel azonban az ékes és elegáns épületeket inkább épségben,
mint rommá lőve óhajtotta megszerezni, de meg egyéb okokból is "a
monte Geraedo ad sepulchra Judaeorum castre movít, omnernque tor-
mentorum apparatum transtulit."

Istvánffy: i. m. 144-145.

372.

1542. "Das der Türck, ein enbfeind aMer Chnisten, weder traw noch
glauben halte" cím'Ű egykorú nyomtatvány, melyben a mű szerzője a tö-
rök hitszegő voltát példákkal bizonyítja. Igy pl. elmondja, hogy midőn
Ferdinánd király kapitánya a szultán ostromának nem tudott ellentállni
és szabad elvonulás föltétele alatt Budát föladta és sok polgárral a vá-
rosból kivonult, "vntern perg arn der Jud en freythoff, da wurden sie
al níder gebawen VIl1d getödt Me das víeoh".

BalLagi ALadár: Buda és Pest a világiredalomban, 247. 1.
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373.

1542 körül. Névsora azoknak, kik a Podmaniczky-féle pénzverésben részt
vettek. Ezek közt: "Joseph.us Jud e us Straznicensis (dicítur esse in
Palotha)."

Lukinieh: A Podmaniczky-család levéltára, Ill. kötet 237. 1.

374.

1542. Esztergom. Mulvveccius beszámol levelében Révay Ferencnek a
budai zsidók viselkedéséről a török uralom első napjaiban:

"P. Mulvveccius Francísco Comiti ele Revva.
Eidern. Post rneas literes, quas proxirne scripsi, relatum ad nos est:

Stephanúrn oancellarium mterea vita defunctum, & IÍn coemeterio Ju-
daeorum Budae sepultum esse. Iisdem quoque Iiteris signifícatum
Judaeos apud Solyrnanum BasSl8IIl dn magnagratia esse: saltern per-
f~diae & tpro.d!iitionissuae neéariae gra1riJa:qui multum facessunt negocy
Chrístianis, magnoque eos affioiunt Incommodo. Turoa ita rem agit, ut si
duo testes adversus aliquem deponant, super eo ilusferd sinat, Jam vero
Judaeí Budae dn civitate, Mt ~n orbe iota bene notd sunt: & eiuium Ioou-
pletíorum tsbernas eorunque facultates et opes prope cognitas habent.
Quod. si itgi1Joc alia ratione aliquem circumvenire non possunt: Tureas
duos sibi testes assumunt: dta miseri Ohrístáani quicquid dicant, malarn
& 'imustam cansam habere ooguntur. Sane Hungari sua áumento sibi
hoc malum acoersduerunt: ahoqui supersedere ísta lhospite comanode
potudssent. Deus jmperi,um& sacridegium hunc Tyranmnn, & Chr-istiani
nommís hostern aceerr-irnum reprírnat & eoerceat. Srtógonri.!i,M. D. XLI.

Reusner, NicoUt.us: Epistolarum Turcicarum. F'rankfurt/a. M. 1599. Liber IX.
12-13.

375.

1543. Az Annales Augustoburgenses szerzője Buda elfoglalásáról, illetve
ezzel kapcsolatban a következőket írja: "Ecce autem, dum vrbem eam
(Budam) hostis triumphansingrederetur, cruci adfíxerant Turcis commili-
tantes J u d a e í lelem, earnque ill despéctum et contumelíam Chris-
téanorumper plateas publioe eírcumtulerunt."

Ba,llagi: i. m. 257. 1.
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376.

1544. január 31. Prága. I, Ferdinánd rendelete kiutasítja az Alsó-Auszt-
riában illetéktelenül tartózkodó zsidókat. " ... ausserhalb der ausge-
zeígten Plaz Gunss und Eisens tat , auah des Mandl-Juden, so von UII1Szu
Zisterstorf zu wonen dn sunderheít gefreíet ist ... " - ll' •• wo sich die
Juden aussenhalb Gunss und Eisenstat. auch des Mandl-Juden zu Zister-
storf hinter euch hanslichen nídergethan und undergeschleipft, dass ir
die von Stund an und zu Angesieht dits Briefs hinweg von euren Ooer-
kelten und Gebiet und aus dem Land soheffet ... "

Közös Pénzügyminisztériumí Levéltár. Nyomtatásban Codex Austriacus 1. k.
599. 1. Közölve: A. F. Pribram: i. m. 1. k. 8. 1.

377.

1544-1545. Kivonat a kéziratos pozsonyi harmincadkönyvből.

ll' •• Item vigesima septirna May Manusch Judeus de Ferreá civi-
tate eduxit taurum unum, dedit denarios viginti. Id est flor. - den. 20.
. . . Hem tricesimo primo rnarcii . . . Manusehrudeus ex Ferreá Cévítate
abegit tauros 2, solvit den. 40.... Item vigesimo octavo Aprilis Ambro-
sius Judens ex Ferrea Civitate índuxjt Instítoraalda in valore f'lorenorum
duorum et medii, dedit denarios duodecirn, Idest flo. - den 12.... Tri-
gesímo huius (ti. Aprilis) Ambrosius Judeus ex Ferrea Civitate eduxit
equam unam, solvit denarios viginti. Idest flo. - den. 20.... Item sep-
timo May Ambrosíus Judens ex Ferrea Civitate eduxit equas duas, &01-

vit denar ios quadraginta. Idest flo. -, den. 20.. ,. Item decima huius
(ti. Octobris) Ambrosíus Judens ex Ferreá Civitate induxít camisias,
pepla, et alía vénalia florenis quinque, s01\'11tdenarios tv.i1gintiquinque.
Id est flo. -, den. 25.... Itern quinta rnarcii (1545). Ambrosíus Judeus
ex Ferrea Civitateinduxit pepla et camisias in 'valore florenerum octo,
dedit denarios quadraginta. Idest flo. - den. 40." Ugyanez az Ambrosius
1545 február l1-én is "eduxit equos duos" és fizetett 50 dénárt.

Folio kézirat a keszthelyi Festetles könyvtárban: teljes címe: Registrum tríce-
simae proventus Posonii per me Paulum Pesellium sacrae Ro. Hun. Boe. etc. regiae
maiestatis suprerrium heroldúrn et dictae trícesímacofficialem, in filiabus vero per
ordinatos officiaLes et contrasenbas descriptum, quibus et qualibus de mercíbus,
quae extra et intra regnum Hungariae ductae sunt consueta tricesirna a primo die
januarii usque ad ultirnurn decembnis annt 1544-ti soluta et percepta sit." Víztől
erősen rongalt 648 oldalas, eredeti kézirat 135'b, 140/a, 143fb, 298/b. lapjain. Jel-
zete: V. 378.
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378.

1544-1546. Az alsó-ausztriai rendek panaszai a még mindig körükben
lakó zsidók ellen, külön kiemelve a határterületen, Kőszegen és Kismar-

tonban tartózkodókat.

ll •.• Und aber noch in diesem Land, auch alhie in der Stadt Wien,
sich nit wenig judisch VolokenthaLten und ihr Hantirung neben den
Christen treiben, dass aueh zu Günss und Eysenstadt der Orbhen die
Juden, die sioh soleher beser Kundsohaft gebrauchen, gar an der Graniz,
und <3.I1sodie Juden im Land und an der Graniz gegen dem Tűrolehen
Verstand. Verraíterrey und alles Ubel anrichten mechten, zu Verhietung
dessebbenist einergehorsamben Landschaft unterthenígíst Hitt 1. K. M.
etc. wöllen rioohmals ernstlich Generalbefelch ausgehn lassen. dass sich
all Juden in diesem Land, auch an der Gránitz ZiU Gümss und Eisenstadt
aus elem Land gestraks erheben, und sich weckthuen, und we1ohe(r)sich
darüber, under was Herrschatt das war, begreifen lassen wurde, dass
derselb durch dieselb Herrschaff an Leib und Leben gestraft werde,
welche Herrschaff sy auch darüber aufhielt, dass dieselben auch zu
strafen waren und auch den Juden ferrer kein Passbrief erfolgt
werde ... "

Pribram, A. F.: i. m. II. 554. Eredetije: Alsó-Ausztriai Levéltár: Schriften, die
Ausschaffung der Juden etc. betreffend von anno 1463-1611.

379.

1545. Kivonat az ez évi pozsonyi harmincadkönyvből:

1545. április 8. .Ambrosius Judeus ex Ferrea Civitate eduxit
váceas duas et vituium unum, solvit den. 31. - Educta per Newsidl."
1545. május 19. .Ambrosíus Judens ex Ferrea Civitate índuxit camísias
et alia venalia in valorem florenorum quatuor, den. quinquaginta, solvit
den. 22. - Inducta per Newsiedl." 1545. június 2. .Arnorosius Judeus
ex Ferrea Civitate .induxit pepla pro florenis tribus, solvit den. 15." 1545.
június 17. "Josephus Judeus ex Ferreá Civitate imduxit pepla et cami-
sias florenis sex, solvit denarios triginta. Inducta per Neusiedl." 1545.
augusztus 28. "Amlbros,iusJudeus ex Ferrea Civitate eduxit equum runum,
de quo denarios 25. - Educta per Newsidl." 1545.december 14. "Ambro-
sius Judeus ex Ferrea Civitate induxit camisias elaboratas pro florenis
quatuor, dedit denarios viginti. - Inducta per Newsild."

Keszthelyi Festetics könyvtár : V. 123. Címe azonos a 377 alattival. csak az év-
számban van eltérés és Lapjai számozatlanok.
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380.

1547. Kivonat Buda város lakóinak ez évi összeírásából. Az összeírás fel-
sorolja a budai lakókat utcák szerint, és felsorolja a Zsidó utca Iceresztétu;

lakóit is, név szerint, ez utóbbiak közlését azonban mellőzWk.

"Zsidó mahalle vagy Zsidó utca (mahalle jehudijan, nam diger Zido
uéa), J€lSZIa,Izrael Ha, k(apu adót fizet) nős.

Dávid, Iszak fia, k., nős; fia Iszak nőtlen.
Szelírnun (Szülejman) Eljakám, ik.nős; fia Muszi nőtlen.
Iszak, Muszi fia, k. nős; fia, Muszi nőtlen, testvére, Hajim nőtlen.
Jona rnészáros, Szelimuri f.ia, koldus, nős. Fia Szelimun, nőtlen.
Avraiham, Juszuf Ha, a dzsemaat kethüdája, nős, fia Szimun nőtlen,

testvére Juszuf nős.
Arszlán, Pinhasz fia, nős.
Hajlim, Naszan (Náthán) fia, nős.
Efraim, az előbbinek fia.
Muszi, Iszrail fia, nős. Fia: Iszrail nőtlen.
Arszlán, Szelimuri fia, nős. Fia Muszi nőtlen. testvére Szelírnun

nőtlen.
Sámson, Arszlan fia, nős, fia Iszak mőtlen, testvére Avraham nőtlen.
Juszuf, Iszmail fia nős, fia Avraham nőtlen.
Iszak, Juszuf f.ia, nős.
Jantov (Jomtov), Haj-im fia, nős.
Szanse Biike (7) fia, nős. Fia Bike (7) nőtlen.
Szimon, Mejir fia, nős.
Juszuf, Lézer fia, nős.
Szimon, Arszlán fia, nős.
Szelimun, Jakub ita, nős. Fia Jakub, nőtlen.
Kurd, Szanse (7) fia, nős. Fia: Janusz, nőtlen. Testvére Szalikmuri

(Se1igman) nőtlen.
Szotka (7), Muszi fia, nős.
Majse, Oszman fia, nős. Fia Jehudi, nőtlen.
Avraham, Muszi fia meghalt. Fia, Muszi nőtlen.
Muszi, Baruoh fia, nős.
Avraham, Banke (7) fia, nős.
Jakub, Eliás fia, nős.
Szelirnun, Menahem fia, nős.
Jakub, Iszmail fia, nős.
Juszuf, Szelimun fia, nős.
Muszi, Johanan (Johanan) fia, nős.
Iszak, Mejir fia, nős; fia, Jakub, nős.
Smoel, Iszak fia, nős; fia Mejir, nőtlen.
Baruh, Muszi fia, nős.

188



Avraham, Szelimum fia, nős; fia Efraim nőtlen. Testvére Szelimum
nőtlen.

Oszman, Arszlan fia, nős. Fia Muszi, nős.
Dávid, Szelirmm fia nős.
Efraim, Hajírn fia, nős.
Jakub, Daniel fia nős.
Jona, Muszi fia, nős.
Gumprech (Gumprecht), Kajfes fia, nős. Fia, Kajfes nőtlen, testvére

(... ) nőtlen.
Avraham orvos nős.
Muszi, Jehudi fia, nős.
Janke, Szabel (?) fia, nős.
Vilszek (?), Iszrail fia, nős.
Baruh, Jakub fia, nős.
Muszi, Hajírn fia, nőtlen. Testvére, Naszan (Náthán), nőtlen.
Juszuf, Avraham fia, nős.

Vendég-zsidók (Újonnan betelepedettek).

Johusa, isztanbuli, nős.
Arham, isztanbuli, nős.
Jakub, belgrádi, nős.
Abirám, belgrádi, nős.
Muszi, isztanbuli, nős.
Dávid, kavalai, nős.
Abraham, kavalai, nős.
Jakub, szemendrei, nős.
Pinhasz, filibei (filappopoliszi), nős.
Abraham, szaloniki, nős.
Arszlán, filibei, nős.
Iszak, szaloniki, nős.
Juszur. viddini, nős.
Vifesz (Vivest), edirnei, nős.
Szelirnun, brusszai, nős.
Juszuf, monasztiri, nős. Testvére, Muszi, nős.
Muszí Mejir, nős.
Eszrut, kavalai, nős.
Naszan, isztanbuli, nős.
Szandor. szaloniki, nős.
Jakub, viddini, nős.
Beszail (Becalel), viddini, nős.
Naszom, isztanbuli, nős.
Iszmail, isztanbuli. nős.
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Az 1547. évi pesti ősszeírás említi ugyan az ottani Zsidó utcát, de
zsidó nem Iakik az egész városban. A Zsidó utca (mahalle Zido-uca)
lakói: Ötvös É1iás, Nagy Kelemen, Paks Imre, Tálbori János, Víg Lő-
rinc, Kelemen diák, Lator Lőrinc, Ercsi Balázs és Petri diák. Tehát ki-
vétel nélkül magyarok.

Tanulmányok Budapest múltjából, VI. Bp. 1988. 130-131.

381.

1549. január 23. Pozsony. A magyar helytartótanács I. Ferdinánd király-
nak jelenti, hogy egy bécsi zsidó és Kamarjay Tamás közt fennforgó
ügyben (cum iudeo Wiennae in negotio egregíi Thomae de Kamarya)
nem járhatott el a király rendelkezése szerint és további eljárásra és
Kamarjay kárpótlására javaslatot tesz.

Kiss István: A Magyar Helytartótanács és Ieveleskönyve, Bp. 1908. 3.

382.

1549. április 5. Pozsony. A magyar helytartótanács és Szakolca városa
együtt kéri I. Ferdinánd királyt, hogy az ott lakó és nagy kamatokkal
terhelt, eladósodott polgárokon és nemeseken segítsen, és tiltsa meg, ,,Jl1e

impesterum Judeí oppidum ipsum íngredí vel ullum cum elvibus pos-
sint. habere commercium. Sic enim facilius feneratio poterit evitari."

Kiss István: i. m. 75. - Karácsonyi, Kol1ányi, Lukcsics: Egyháztörténeti em-
lékek, V. 157.

383.

1549. május 18. Pozsony. A magyar hely tartó tanács értesítvén a királyt
a Kamarjay Tamás és a bécsi zsidó közti per (super Iíte eiusdem Ka-
maryay cum Judaeo illo Viennensi) állásáról, kéri, hogy Kamarjay né-
mct nyelvű folyamodványa alapján az ügynek vessen véget, és Kamarjay
fizetését utaltassa ki.

Kiss István: i. rn, 100.

384.

1550. március lD. Lajta-Bruck. Geharting János brucki városi jegyző
levele Wollinger Györgyhöz, melyben többek közt írja:

"Hab dier Ianngst geratten, du soltzt von denn Vnngarn thun,
sonnstn etwa deiner glegenhaít ain Aigen thumb khauffen, denn Innen
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ist andert, nit als wie denn Juden, die denn Teitschen nicht guets gou-
nen, nun vili inn mich, pisz das sy ainen gm ausz saugen, woll dem,
wo ainer gemant vnd seinen hain wesen siczt, nit gern daruan khum-
ben können."

OL. Batthyány-levéltár, Missrles.

385.

1550. Meggyesen (Szatmár vm.) éL "relJcta Stephani Sydo, sessio 1/2."

OL. Perényi-család levéltára. (iMeggyesaljái urbárium.)

386.

1551. július 10. Bécs. A pénzhamisítássaL vádoLt Piuio SzaniszLó, krakói,
önként tett vaLlomásának jegyzőkönyvébőL.

,,12). Ait Josepharn Judeum dominis in remuneratione talererum
commonstrasse artem tingendi et deargentandi monetam modico argento,
probam tenentem paucisque hane artem esse cognitam."

OL. Mísc. Montan. et Monetar ia fasc. 1.

387.

1551. július 18. Bécs. A hamispénzverésseL vádoLt Münzer András máso-
dik, önként tett vaLLomásának jegyzőkönyvébőL:

,,3). Dicit Staruslaum Pluto cum aláis a Josepho Judeo dnstrumentum
excoquere argentum, id est, ut ex moneta falsa percussa omne argentum
educeretur. "

OL. Misc. Moritan. et Monetaria fasc. 1.

388.

1551. Vas megye okleoelében: SzombatheLyen

"penes quoddám dumeturn antelati quondam Francisci Káldy, vulg o
az Zido hidnal Gyöngyös és Printh vízi közöt levő gyöp vocatam".

OL. Békássy-levéltár. A Zsidóhíd fennállott még 1800 körül is ezen a néven.
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389.

1551. Olmücz. Münzer And1·ás kínvallatási jegyzőkönyve, melyben - a
Podmaniczkyak hamis pénzverésével kapcsolatban - több zsidót: Jánost,

Mártont és Józsefet is emleget.

"Confessio tormentalis Andree Münzer Olomucii Moraviae in carcere
detentis presentibus judlee et quíbusdem civibus ibidern die Mensis (!)
post festum Penthecostes Anni 1551.

1) Fatetur cum ante annos airciter ooto ex Buda Trentsinum egrotus
ad thermás venisset et per hebdomadas sex mansisset, se ope suerum
consodalium Stanislai Pluto et Andreae Schatka Wistricae apud dominos
Podmanizki commorantium in eorum fuisse receptrum servitium, ibi
elapso biennio, uxorum ducens artemque fabri serariam, altero biennio
exercens. Deiride cum dominis Johanni et Raphaeli fratribus non bene
cum Costka conveniret, se cum aliis duobus scilicet Petra Ferlasch Wlli-
thensi et Georgío Bohemo coacturn in dominorum castrum Ritschof
migrare monetaliaque parare ínstrumenta.

2) Dioit se a suis sooiis Stanislao Pluto, Andrea Schatka et Stanislao
Biska irrtellexisse, in arce Ritsohof prius octo mcneteríos monetam per-
eussisse, videlicet Joannem Judeos (igy), Marko Starrislai Pluto affínem,
Matheum Kupíer Sohmid Cracoviensem, NicoJ.aum Zeuitschak, Lau-
rentium de Kasoha, qui preter hos prefatos suos commilitones ante suum
ingressum discessisserrt.

3) Ast se ourn prefatis tri bus censodalibus ex mandato dominorum
intra biduurn aut triduum cudísse denarios Vngar.icos falsos. valoris
trecentorum aureorum, Viennenses ducentorum, quos Stanislaus Pluto
Wístrícam ad dominos detulisset.

4) Affirmat Míchaelem Judeum de Keretán tamdíu in aedibus Sta-
nislai Pluto Wistr icae, donec nurnmi euderentur expectavisse, cui quoque
quinque aureos falsos denariorum pro auris bonis dedísset.

12) Ait Josephum Judeum olim Wistrice iam Strasnicze com-
morantern Stanislaum Pluto et Staníslaum Biska rnstruxísse monetam
tingere eumque ab iis centum taleris remuneeatum."

OL. Mísc. Montan. et Manet. fasc, 1.

390.

1552. január 11. Prága. I. Ferdinánd király leirata Pozsony városához,
melyben figyelmezteti a tanácsot, hogy:

"Vos ultra censum ordinadum debere quotannis etiam eum, quem
olim jud ei ístic babitantes (quorum domus vobis atrríbutae et con-
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cessae sunt) pendere debuerunt, quod etiam silentio transmittendum
nequaquam fuisset", fizessenek tehát ezekért a házakért évi ezer fo-
rintot.

Eredetije Bécsben. a közös pénzügyi levéltárban, Hungarn, 14336. fasciculus.

391.

1552. július 26. Sárvár. István diák dinnyét küld Perneszith Györgynek:

ll' •• en nem szettem, hanem Szabo János, harmat talaltarn az utan
Sydo temet es helen."

OL. Múzeumi törzsanyag. (Eredetileg a Nádasdy-levéltárban kellett lennie.)

392.

1552. december 5-15. Kivonat az 1552.szeptember 11-1553. november
26. közt vezetett Orségbeli akóbúza számadá::;ból:

ll' •• Ewrsyghy ako buza exitusa anno domini 1.5.5.2.... 5. decembris
Sydo Abrahamnaik hyzlalo kapanakra abtham bwza oohyot ... 15. De-
cembnis Sido Abrahamnakattam kapanokat hyzlalny bwza ochyot cub.
1/2."

OL. Batthyány levéltár, a XVI. századi számadások között.

393.

1554. június 26. Malvezzi levele 1. Ferdinánd királyhoz, jelentve, hogy
Horváth Pétert elküldötte a budai pasához és meúékeloe megküldi en-

nek relatióját, melynek egyik pontja a következő:

"Relatio Petri Horuath. Refert se domi deterrtum et exítu prohi-
bitum fuisse, c1am tamen collocutus est ClUJl1 quodam Zeghediense ...
Vidit in domocuiusdam judei Budae galeas circiter 300, loricas 300, et
gladios 800. Et quando ibi Budae fuit, allatum est aliud vas plenum
eiusmodi armis positis circumcirca pileis Hungaricis."

Bécs, Staatsarohív, Turcica fasc. 9. c. 2.
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394.

1555. július 1. Konstantinápoly. Kivonat Verancsics Antalnak Lucretius
János Alberthez írt leveléből.

"Librorum eorum causa, quos inquirendi mihi providenciam in-
junxisti, omnia fere in hac urbe perverti Graecorum, Armeniorum et
Judaeorum neglecta jam et multa carie confesta scrinia. sed praeter duos
hebracios cum desideratis abs te interpretibus non inveni, eosque ad te
per Augerium Busbecchum collegarn nostram misi."

Szalay László: i. m. IV. 54.

395.

1555. október 28. Bécs. Oláh Miklós esztergomi érsek meghagyja öccsé-
nek, Oláh Császár Miklósnak, bocsássa szabadon Charom. János jobbágyait
és szekerét, annál is inkább, mert Chorom kötelezte magát, hogya zsi-
dót megelégíti a tehénért, ha két ember - vagy a zsidó maga, a maga
módja szerint - megesküszik, hogyaChorom által lefoglalt tehén az övé

volt (és nem lopott jószág).

"Egregie nobis syncere dilecte. Ertywk, hogy az Chorom Janos
Jobagyd zékerekel es egyéb marhayokal egyetembe az Sydo tehenyeerth
megh tartotal wolna, megh ez ydeylen el iI1€!ITl bochatad wolna, kybe
wik nagy karosok wolnanak. Hogy az rny lewelwnkre, kyt my neked az
el boohyatas Ielewl yrtwnk wala, el nem boohyatad, yo newerr twíed
nem wezek. Ennek vtanna hagywnk neked, ihogy abban yary el, az
myth neked hagywnk es parancholywnk, mert yo newen nem vezwk
twled nylwan, ha ikrwJembenehelekedel: Hagywk azerth neked erewssen,
hogy ezerrel az megn tartodt zékereket es egyeb rnarhat, ky Chorom Ja-
nos yobagye wolna, ezenél egyebet ne thegy 'benne, mynden kaar nekwl
el bochyassad, rnenth Chorom Janos my neikwnk azt fogatha. hogy w
keez az Sydoth meg elegetenj, ha keeth ember meg eskezyk mellethe,
awagj w maga az Sydo, az ew mogyokra, ha rnegh eskezyk, hogy az
tehén ewe wolth. Azerth kywld oda hozza az Sydoth yllyen tanwlsa-
gal, de the ezenel el bochyasd az rnegh tartot zekereket mynden kaar
nekwl es yo zomzedsagal wele es az erwemberywel ely wele. Dátum
Vienne, 28. Octobris. Anno Domini 1555.

Ebbe egyebeth semmykepen ne merythenny, merth thwdyad, hogy
megh banad, ha az my hagysmaswnk ellen kezdez yamy.

Strigoniensis elte. manu propria.

OL. Esterházy-lev. BBBB. Olárh cs. II. 1. Címzése: Egregio Nicolao alah Cha-
zar etc. nepoti nostró charíssímo,
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396.

1555. nov. 30-1557. febr. 9. Buda város pénztárkönyv éből:

Aus der Verpfliohtung des Mehrned bin Qasim, Gönüllüs in Buda
und Emin-i mültzeim der Muqata'a* von Paqsa, und (aus der Verpflich-
tung) des Juden Ibn-i Yafes, des Eintreibers (der genannten Muqata'a,
für die Zeit), vom 15. Muharrem des Jahres 963 his zum 9. Rebi'ülahír
des Jahres 964 (30. November 1555.-9. Február 1557) laut Vérzeichnis
des Revdsors, des Mevlana Kadis von Pest. Eingezahlt durch 'Ali Bali:

4020 (u. zw.)

Hasene: 20. Üngürüsiyye: 4. Naqís: 1. Gurus: 41.

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schrift I. k. Budapest, 195'5.265.

397.

1555. Buda város pénztárkönyvéből:

"Aus der Verpflíohtung des Budaer Gönüllü Meihmed, des Ernin-i
mültezim, und des Juden Ibn-i Yafes, Eintreibers der Muqata'a von
Paqsa, als die seit dem 15. Muharrem des Jahres 963. (30. November
1555.) fallige Rate der genannten Muqata'a. Eingezahlt von ihnen
selbst:

30.000 (u. zw.)

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schr-ift, 1. 249.

398.

1555-1556. (A török időszámítás 963. évében.) Safedben, a török uralom
alatti Palesztina városában emlí tik a zsidó negyedet, melyben szárma-
zási hazájuk szerint esoportosulva élnek a bevándoroltek. A legkisebb
csoportot alkotják a magyarországiak, mindőssze 12 családfő.

B. Lewis: The Jews in Palestinc in the 16th century. Notes and documents
from the Turk'ish Arcbíves. Jerusalem, 1952. 6. 1.

" Muqata'a a. m. bérlet.
Naqdine, Gurus, Ungürüsiyyc, Haseme és Naqis török pénznemek; ahol a Buda

városi pénztárkönyvben a felrtüntetett összeg mellett a pénznem nincsen megjelölve,
ott az Aqée értendő.
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399.

1556. október 31. Lippa. Kaszon. pasa lippai beglerbég kéri Mágochy
Gáspár gyulai főkapitányt, adja neki cserében a küldött fogoly és ló el-
lenében a minap Halom bégtől elvett ezüst sisakot és egyéb tárgyat, hadd

bosszanthassa velük azt a béget, aki tulajdonképpen áruló és zsidó.

"Egy az Isten.
Az Istennek akaratjából és az hatalmas császárnak ajándékából én, ki
vagyok K.azzon passa, Alfeoldy úr és LyppayBeglerbeg, Themcswar-
nak heltartója, zanchyákoknak feje és az hatalmas császárnak fő ta-
nácsa, írom Gywlában Magochy Gáspárnak, mint jó fiamnak és régi is-
merőmnek. Továbbá tudtára adom te Kegyelmednek, íhon, hála isten-
nek, jó egészséggel járánk hadban és békével Lyppára jevék minden
vitézimmel. Itt lett valami dolog Halom béggel ui. nektek. Nyertetek sok
marhát. Ez nem beg, hanem sydo és áruló, kinél egy asszony jobb. El-
futott, minden marháját el vittétek, zászlai és zászlón való ezüstből csi-
náltatott, az is elvittétek. Azért én úgy szeretem te Kegyelmedet, mint
Nazwff heget is. Mert Nazwff heg ~sennekern rokonern vala, igazúgy
szeretem te Kegyelmedet. Azért kérern te Kegyelmedet, mint jó régi is-
merőmet és szomszédomat, hogy valamit nyertetek Halombegtől, ezüst
sisakot és pánczélt, tollakat, forintot, kész pénzt, mind énnekem egy
lajstromba be írja Kegyelmed és egy bízott embertől küldje nekem.
Hadd boszontsam vele az árulót és az sydót; ésaz ezüstöt, kit nyertetek,
az ki az zászlón áll, zancsáknak mondják törökül, mérjétek meg, m€'l1X~
nyi az ezüste, negyven forintot nem ér, de bosszúságáért adjátok nekem.
Ihon foglyot adok, Sary Lwkácsot, lovat adok, meg is foglyot adok, csak
adja Kegyelmed énnekem az ezüstet, semmirekellő nektek, semmit nem
ér, hitemre, csak hogy nálam legyen, boszontsam vele az árulót. Kérem
te Kegyelmedet, mint jó régiismerőmet és fiamat, add nekem azt, több
barátsággal leszek te Kegyelmednek. Isten tartson meg.

Ez levél költ Lyppán, pénteken Myndzentek napja előtt. Anno do-
mini 1556.

Én Kazzon passa Lyppai Beglerbeg.

Hátlapján: Copia literarum Kazzon passae ad dominum Magochy datarum.

Veress Endre: Gyula város oklevéltára 346. sz. (Karácsonyi János hagyaté-
kából.)
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400.

1556. Buda város pénztárkönyvéből: 965. (1556.) évből:

,,Aus der Verpflichtung des Juden Salimun, des Eintreibers der
Muqata'a der Fahre zwischen Buda und Pest, als die am 1. Sevval des
Jahres 963. (3. August 1556) fallige Rate der genannten Muqata'a mit
Wissen des Timar-Herrn Mehmed, des Emins der genannten Muqata'a
der den Betrag für die notwendigen Ausgaben des königlichen Palastes
der Festung Buda verwendet hat. Von ihm selbst:

Naqdine: 12.000.

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schrift, 1. 245.

401.

1556. Buda város pénztárkönyvéből:

"Aus der Verpflichtung des Juden Sal imum , Eintreibers der Mu-
qata'a von Buda und Pest, als der am 1. Sevval des Jahres 963 (8.
August 1556) faliigen Rate der genannten Muqata'a, durch Verrníttlung
des Timar Herrn Mehmed, Emins der genannten Muqata'a. Eingezahlt
durch den genannten Mehmed:

20.000 (u. zw.)

Naqdine: 18.025. Hasene: 10. Üngürüsiyye: 13. Naqis: 3.

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schrift. 1. 261.

402.

1557. Buda város pénztárkönyv éből:

,,Aus der Verpflichtung des erwahnten Mehmed des Juden Ibn-i
Yafes, Eintreibers der Muqata'a von Bata, für die Zeit von dem auf
den 23. Gemaziülahir des Jahres 964. (23. April 1557) fallenden Hizír
Ilyasr-Tage, la ut Vérzeichnis des Revisors, des Mevlana Kadis von Pest.
Eingezahlt durch den Budaer Tschausch Duraq, den Finanzbeamten:

7000 (u. zw.)

Napdine : 1970. Hasene: 62. Naqís: 1.

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schrlft. 1. 265.
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403.

1557-1558. Buda város pénztárkönyvéből:

"Aus der Verpflichtung des Seyyidi Ali, des Ernin-i mültezim der
Muqata'a von Bata, und (aus der Verpflichtung) des Farqas und Iste-
pan veled G'ura, die Eintreíber (der genannten Muqata'a) seit dem 23.
Gemaziülahir 964. (23. Aprél 1557) sind, als Zahlung auf die Tagesrate
der Zeit vom 14. Zilqade des Jahres 964. bis zum 21. Gemaziülevvel
des Jahres 965 (8. September 1557.-11. Marz 1558.), laut Verzeichrus
des Revisors, des Mevlana Kadis von Pest, eingezahlt durch den genann-
ten Seyyidi Ali:

20.000 (u. zw.)
als Rückstand ihrer eigenen Verrechnungen 9.177 vom 1. Muharrem
des James 965 bis Ende des Monats Safer desselben Jahres (24. Oktober
-21. Dezember 1557).

7.316.
von 1. Rebiülevvel des Jahres 965. bis Ende Monats Gemaziülevvel
desselben Jahres (22. Dezember 1557.-20. Marz 1558.):

1.161.

ausser der Verrechnung als taglíehe Rate 10.823.
Naqdine: 5. Hasene: 239. Ungürüsiyye ; 11. Gurus: 1.

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schrift. 1. 271.

404.

1558. február 9. Murány vár inventáriuma, melyben felsorolnak holmi-
kat, melyek "In turri Judeorum" vannak.

OL. Lyrnbus Ill. sorozat, 7-8. fasc. Egyébként maga az inventáriurn egy
háromnasábosan hélberüJ írt Biblia codexlapjába van bekötve. Közölve: M. Könyv-
szernle. 1957. 107. (Scheiber 8.: Középkori héber kézaratok.)

405.

1558. augusztus 31. Lánzsér. Oláh Császár Miklós levele Nádasdy Tamás-
hoz, ebben írja egyebek közt: "Az my Sydw jobagyunknal Lakorripa-
chon" lopott marhát találtak. A zsidó azt mondja, hogyamészárostól
vette. Jöjjön tehát oda a panaszos, "keresse therwenjen, én az Sydoth
myndt ekerestui therwennek álléthom".

OL. Nádasdy-család Míssihsei közt.

198



406.

1558. Buda város pénztárkönyv éből:

,,Aus den Verpflichtung des Juden Salimun, Eintreíbers der Muqata'a
von Buda und Pest, als Rate der Muqata'a der Fáhre zwischen Buda
und Pest, eingezahlt von Hüsein, dem Eintreiber der Muqata'a der
Fahre, als Vorschuss, eingezahlt von ihm selbst:

5555 (u. zw.)
Naqdine : 595. Hasene: 62.

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schrtft. 1. k. 275.

407.

1558. Buda város pénztárkönyvéből:

"Aus der Verpflichtung des Juden Ibn-i Yafes, Eintreibers der Mu-
qata'a der Insel Quvin, als die seit dem 25. Ramazan des Jahres 963,
d. i. dem 1. August fallige Rate der genannten Muqata'a, mít Wissen
des Budaer Timar-Herrn Pír Ali, des Ernin-i mültezim der genannten
Muqata'a. Eingezahlt von ihnen selbst:

49.185 (u. zw.)
Napdine: 21.000. Hasene: 242 zu je 80. Ungürüsiyye: 33. Gurus:

127 zu je 50.

Fekete Lajos: me Siyáqat-Schcíét. 1. k. 249.

408.

1560. január 8. Keresztúr. Sombory tiszttartó levelében Nádasdy Ta-
máshoz:

"Ha Sopronbwll nem jövh wolna az aJblalkchilI1Ja10,<azsidoth es be
wattern wolma."

OL. Nádasdy-család lev. Míss, Sombory 1560. jan. 8.

409.

1560. szeptember 13. Sárvár. Senyey Ferenc levele Nádasdy Tamásnéhoz.
lrja többek közt, hogy ,,az én szekeremet az Sydo doctor azzonyert ikyil-
denem". De most ".az Sydo azzon Paxy Jariosnal wagion Komaromban".

OL. Nádasdy-levéltár Missdlisei közt.
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410.

E. n. (1560 körül). Gimesi Forgách Simon török foglyainak névsora és
sarcuk,

"Ezeoket az rabokat Katay Ferenchuel Horvat Janosval egywth vet-
twk megh Kamwti Balaswal.

Deli Heder sarcolt meg fl. 550.
Haydar Zolnoky meg sarcolth, de nem tvdom meniben.
Egy zabo gyermek Zolnoky Horvat Jánosnak attvk.
Zegedy Nazwk sarcolth fl. 450.
Derwis Zegedy sarcolth fl. 450.
Demir Zegedy sarcolth fl. 450.
Az Fwleiky zpahya Memí chak Horwath Janoswal keöz. Annak az

arraba rneeg zaz foryntwal wagyok ados, sarcol th meg fl. 1.000 es
egy wrnak walo bonchogba.

En magamnak egy wagyon az Haram hasa Inassa sarcolth megh
fl. 200.

(Az haram hasa Regeebbe wagyon ky chak enym.)
Az Zolnoky OOWZ Nagy Míhaly waraba wagyon, ky chak enym,

sacholt(!) meg mas fel ezer forintba.
Az Sydo, wdwarbyr owal Fygedy Jánoswal Katay Ferenczwe1 Ka-

mwty Baláswal keöz, hatezer forintba sacholt(!)
(Az rach enmagame sarcolth meg fl. 500.)
Kwrt Hatwany Kataywal ketten myenk, meg sarcolth nem tvdom

menibe.
Egh hatwani Inas is vagion Katarval ketten .keöz, nem tudom mibe

sacholt meg.
Forgach Simon Gymesy.

manu propria.

OL. Forgách-lev. A zárójelben levő szavaik áthúzva.

411.

1560-1570 kiiriii. Jegyzéke azon ezüsttárgyaknak, melyeket gr. Salm
Miklós Mandel zsidónak zálogba adott.

"Vermeckht das Silber geschier, so wir graff Niclas zw Salm etc.
dem Mándel Juden Schulden halben Innhalt vnser verschreibung, so
wie Ime gegeben, ein gesetzt habenn. Des Pereni Peter Kopff, wigt 14
marok Olot, Der Kunigin Maria, wigt 7 marok 13 lot, Des Hertzog Er-
nesten, wigt 7 m. 2 lot, Der arider von Hertzog Ennestn wigt 5 m. 8. lat.
Der von Hertzog Ludwigerr wigt 5 m. 2 lot, Der von Hertzog
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Ludwigen wigt 7 m. 8 lot. Der von der Frau Muetter, wigt
5 m. 8 lot, Der vom Hanns Turso, wigt 5 m. O lot, Der von
Fugger, wigt 5 m. 7 lot, Der arider von Fugger wigt auoh 5 m. 7 lot, Der
von der statt Wienn, wigt 4 rn. Olot, Der ander von der Stat Wienn 4 m.
Olot, Der erst von herezeg Wilhalm wigt 5 m. 8 lot, Der ander von her-
czog Wilhalm 4 m. 9 lot, Der erst vom herrn Prueder wigt 4 m. 1 lot, Der
annder vom Herrn Prueder 3 m. 8 lot, Der dr.it vom Herrn prueder 3 m.
3 lot, Der erst vom Herrn Turso wígt 6 m. 14 10t, Der ander vom Herrn
Turso 6 m. OIot, Der Drit wigt 5 rn. 4 lot, Der vierde wigt 5 m. 1 lot,
Der funft wigt 5 rn. 8 lot, Der seohst wigt 5 rn, Olot, Der síbende wígt
5 rn, 5 lot, Der aoht wigt 5 m. 12 lot. Die ain Ilasohen 'VOll Herrn Turso
6 m. 4 lot, Die annder flasohen von Ime 6 m. 1 Iot, Mer ain gies karmdel
mit sambt seinem puekh vnnd dem Salmáschen vnd Neuburgerischen
wapen, wigt 17 rn. 8 lot, Die gemaűten gíes karindel sambt setnem puekh
haben wir wider hin aus genomen, vmd an die stat ain annder gies
Kanndl rnit seinem pegkh mit vnser Gmahl wappen gegeben, Mer ain
grosser topelterr vergulder Kopff mit des phaltzgrafen wappen wigt 6 m.
3 lot. Summa 178 m. 3 lot."

OL. Baethyány-csadád levéltárában, a XVI. századi számadások közt. Kívül:
Der Frauen graffm von Saűm Sil'ber.geoohier, so versazt ist.

412.

1563. szeptember 12. Különféle kiadások jegyzéke (töredék).

ll' •• 12 septembris. Egy zydonak attham kytwl egmas aprolekath
vetthem, fyzettem ... fl. 58 kr. 26."

OL. Bejegyzés a Batthyány-levéltár 1563-1564. április 24. kőzt vezetett szám-
adáskőnyv 144fb. lapján.

413.

1563. Javaslat fogalmazvány Oláh Miklós írásával, melyet a királyhoz in-
tézve, különféle, főleg vallási tárgyú olyan indítványokat ismertet, ame-

lyeket a király már elfogadott és jóváhagyott. Ennek egyik pontja:

,,Arrianos et adversarios sanctae et individuae Trinitatis, uti status
et ordiries incliti regndcensent, Maiestas sara quoque caesarea clementer
approbat. Judaeos et anabaptdstas ad onera perferenda et dicas solven-
das quo celerius e regrio migrent, iuxta regnicolarum sententiam eadem
maíestas sua caesarea rtem clementer admittit."

Bécs, Staatsarchiv, Ungarn. Allgemeine Akten, fasc. 87.
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414.

1565. nov. 24. Vác. A váci török harmincadosok kérik Nagyszombat vá-
ros bíráját és tanácsát, küldje Vácra Irsaszögi Máté nagyszom.bati keres-
kedőt, kinek vám.tartozásáért a váci zsidók kezességet vállaltak, és akik-
nek adósságát Irsaszögi még nem fizette vissza. Mivel a nagyszombati
viszonyok miatt oda most a zsidók nem mernek menni, küldjék Irsaszögit

le "a mi hiiiinkre",

.Köszönetönket írjuk mind fejenként ti kegyelmeteknek mint jó
nagyszombati tanácsurainknak etc. Jól tudja ti kegyelmetek. hogy én az
kereskedő népeknek még csak. az Ietkisebbiknek soha semmi bántására
nem voltonk, sőt ahol lehetett mindenütt obtalomval voltonk, mcstan is és
ennek utta ds minden oltadcmval akaronk lenni és azt akarjuk, szabad
utok legyen rnmd alá jörmi-menni ; azért jó tanácsuraírn emlékezhetik
ti kegyelmetek. ennek előtte is írtunk vala ti kegyelmeteknek Irsaszöghi
Máté adóssága felől, kived itt a császár harminczadján adósa maradott
vala és az zsidók Jöttenek vala ikezesek érette, mínegyígűen sem adta
meg, immár hogy az zsidók kezesek voltának, mind házokat, marhájokat
eladattam az császár pénzéért, még ő maga is mínd feleségek gyennekeik
kezességen vadnak mostan ds; azért ennek előtte hogy írtunk vala Irsa-
szögí Máté felől vagy jelentesse vala meg :ti lkíegyelmeteílmek,hogy mivel
otthon nem volna, az ugy volt, az jelentes es igaz volt, de mostan bizon-
val megértettük, hogy Irsaszögi Máté otthon vagyon és ikérjüik ti ke-
gyelmeteket továbbá való oarátséguokért, hogy igaz törvén szerént, mert
ti kegyelmeteknek hisszíak, hogy Jgaz törvéne vagyon, elégértessétek
meg immár az zsídókot vele, mert aikikoronaz zsidók jámborul cseleke-
dének vele, hogy kezesek mernének érette lenni az után is, hogy ,azko-
csit lovastói és machástól tőlem megszabadéjták ; lbizon az is köszönet
volna, ha meggondolná, de mi azt eselekettük az tri. kegyelmetek barát-
ságáért és az sok. jámbor kereskedő népékért. Azért jöjjön alá az mi
hitönkre, mit fél, mert mi az zsidókval is bíroIlJk,nem hagyjuk hatal-
maskodni; Iám az császár pénzét az mi hitönikre kétszáz ló tereh pénzt
reája bíznak. Nem mer e azért az mi hitönknek hinni és alájönni és
hozza meg mostan, az mit hozhat, az többitől is mánden jót cselekeszönk
vele ti kegyelmetekért. Tova ez rnostaní törvényét ugyan ti reátok bíz-
tuk, mint jó tanácsurasnkra, rnert jól tudja ti ikegyelmetek, mostani idő-
ben az zsidók oda törvényre nem mernek és ha valamit ti kegyelmetek
mi reánkbízand, !ki titeket dde alá oly dolgoktok (így) rnindenből segít-
séggé ajánljuk ti kegyelmetekriede magonkot. Jó választ váronk ti ke-
gyelmetektől. Dátum Wacie, sabbato ante Catherinae. 1565.

Vácon Memhet tihája és Mamut .bék az hatalmas császár után fő fő
harminczadosok etc.
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Kívül a cím: Ez levél adassék az nagyszombatí bírónak és mii:nd az több fő
fő tanács uraknuak, nekönk tisztelendő uramknak és barábímdonak.

Bp. Egyetemi Könyvtár kéziratai: G. 115. a. Szídágyi Sándor oklevélmásolatai
1. k. 51~511. Eredetije: Nagyszombat város Ievéltárában.

415.

1566. április 29. Kivonat Brassó város bírósági jegyzőkönyv éből, mely-
ben Lassei zsidó Kympe Borbála elleni becsületsértési perében a város

tanácsa ítéletet mondott.

"Houchperger. 29. Aprilis hat Jude Lassel wider die Kympe Balber
ethger schrnehe wort halben geteídíget. SO haben M(eine) Híerrn) den
Juden Lassel sohuldmessig geurteílt, als das er der frawen ir ehr wider-
geben sol mit gutten leiten, und dem gerieht in den willen kommen, als
was ein rep geleset wirrd."

Brassó város [egyzőkönyvében 1. k. {1551-1560), melynek címe: "Liber actua-
ríus, quo summa tim sententiae Iinales judiciorum senatus Cororiensis ... consí g-
nantur",

416.

1568. január 12. Pozsony. A pozsonyi 'TIUL9yarudvari kamara felterjesz-
tése a királyhoz, a pozsonyiaknak a zsidó adó fizetése tárgyában való

megidézése miatt.

,,12. Januarii 1568. .Sacratissime Caesar, domine olementissíme. Fi-
delitatis vestre etc. Cum cíves civitatis Posoniensis etiam ob censum
Judeorum, quem ipse Judeis hinc expulsis solvere debuissent, in íus citari
debearrt, propter clausuram ilűam Iiterís ipsis evocatoriís insertarn et
terminum, ad quem cives ipsi citari debent mutatum, literas evocatorias
denuo desorjbendas euravimus, quae hisce adnexas - Vestrae Sacra-
tíssimae - ex cancellaria sua Hungarica confestim expediendas trans-
mittimus, demisse orantes, ut eas absque mora expeditas, nobisque re-
mittendas demandare dignetur, ut elves ipsi eis stati, evocari queant.
Restat, quod Deus optimus maximus maiestatem vestram sacratissimam
diu felicem atque incolumem conservet. Datum Posonii, die XII Januarii,
anno 1568."

OL. kamarai levéltár, Expeditiones Camerales.
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417.

1568. március 12. Pozsony. A pozsonyi magyar udvari kamara leirata a
szakolcei harmincadoshoz, a köpcsényi contra banda és Czobor egy zsidaja

által Morvából behozott borok vámja tárgyában.

,,12. Martii 1568. Ad Tricesirnatorern Zakóleensem. Egregie domine,
amice honorande. Salutem. Iniungimus dominationi vestrae, ut dominas
Reway, Czobor et relictam Bakyth de solverido contrabando Kopcha-
eniensi, atque etiam veotigali viriorum, per Judeum domini Czobor ex
Moravia introductorum, penes maridata suae rnaiestatis, ad ipsos edita
sedulo admoneat atque pro certa solutione apud eos instet ac quicquid
effecerit, nos de eo statim Iiter-is suis certicres reddat. Et bene valeat.
Posonii, XII. Martii anno 1569."

OL. kamarai. levéltár, Expeditiones Carnerales.

418.

1569. Kismarton város sérelmes panaszai B. Weiszpriach János ellen, a
kismartoni vár és uradalom birtokosa ellen, kioél: a zsidók megtűrése és
pártolása miatt, valamint mások és egyebek miatt Úgyszintén B. Weisz-

priach János válasza a panasz némely pontjára nézve.

"Extract aus dem Bereütungs-Buech, über die Herrschafft Eyszen-
statt de A. 1569. die Beschwarde der Burgerschaíft alda Betref. Lit. Qu.
Fol: 37. bis 39 ...

Zum andern ist dem Arrnen Stadtlein schwarlich. und zu
dem höchsterr verderblích, dasz durch den Herrn von Weiszpriach
ein zimliche Anzahl der Juden gehoyet* werden, und in den Stadtlein
unterschleipfen, welliche zu grossem Abbruch der ganzen Burgerschafft,
für sich selbst allerley Burgerliche Handtierung treiben, als mit Fleisch-
hacken, Kremereyen und was derglelchen mehr ist, dardurch der armen
Burgerschafft Ir Tagliche Narung und Unterhaltung entzogen werden.

Zurn dritten, will Unsz auch sonderlichen beschwardt seyn, da unter
Unsz ein Burger oder Christ wider ainen Juden ainige Beschwarung hat,
dasz Er Inn salle var Iren Juden-Richter ader vor das Phandt-Innhabers
Verwaltern zu Hoff klagen, dasz doch den Juden so wider ain Burger
und Christen Beschwárung hat, durch die Stadt Magistrat ausrichtung
beschehen solle,

Zum vierten, nachdem Hauffenweisz viell Irembder Juden alher
kummen, so Ir Unterschleipfung und Unterhaltung bey denen Innlan-
dischen haben, und suechen. und mit Inen allerley Handtierung treiben,
dasz doch sonst einern Burger nit wird zuegegeben, dasz ainer allein

* A kéziratban "gehoyet" helyében "gehoyert" kellene hibátlanul, ami annyi,
mínt: geheuert.
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für sich selbst soviell Handtirung treiben salle, dasz wird ohne alle
maasz und Unterscheidt Hauffenweisz bey Inen gestattet, und sich hier-
innen mehrer Freyheíten, als Wir arme Christen anmassen, und gewal-
tigelich gebrauchen,

Zum Fünff'ten, nachdem sich das anne Stadtlein alleiri mit den
Weingartten-Bau und schlechten Acker-Bau, aueh mit dem Viech und
derglelchen Mayerschafft erhalten muesz und sunst ainicher Handtierung
durch aus nit hat, sa wird doch durch die Juden, mit abhaltung der
Waidt, durch Ir Viech, desserm Sy allerley Hauffenweisz auf unser Ge-
meiner Stadt-Waidt halten. grosser ansehendthcher SCMden zuegefüegt,
dardurch die arme Burgerschafft b.ishero in grossen Abfall kummen, und
tagIich noch gröszer Verderben zugewarten, so doch die Juden sarnent-
lich mit einander, mit dem Armen Stadtlein das wenigist mitleiden nit
tragen.

Zum Sechsten wierdet durch den Herrn von Weiszpriach, von denen
Christen, so alte Juden Haüszer an sich enkauffen undbewohnen, aUe
dienstbahrkeit, alls mit viellfaltiger Robath gehen Hof, und andere
Exactionen, so die Juden zu raichen pflegen, gleichermassen eingefor-
dert. Ist zum höchsten beschwarlich, dasz Wir Christen, der Juden Ser-
vitut, sa Sy dem Herrn von Weiszpriach laisten müessen, von sallichen
Haüszern unterworffen seyn, und hierinn kein Unterschiedt &011 gehalten
werden.

Extract.
Aus des Herrn Hannszen von Weiszpniach Bericht.

Fol: 41. bis 42.

Zum Anderen. Was die Juden betrifft, haben Ir Kay: Maytt: die-
seIben im Land zu bleiben verordnet, und Inen derhalben schrifftlichen
Schein geben, was sy Handln und Thuen sollen, derhalben will Ioh die-
selben Juden halten, wie von alter herkummen, haben Sy die zu Eysen-
statt wider die Juden ainicherley Beschwarung, die mügen Sy immer
schrifftlich zuestellen, will ich gebüerlich darinnen handlen, doch hab
ich den Juden auferlegt, dasz Sy auf Iren Ungrundt, anzaigen, Eüch
meinen Herrn und Freündten, Iren Bericht thuen sollen.

Zum dritten, was den Áehten Artlel betrifft, dasz Sy neben der
Herrschafft Unterthannen den dritten Phennig bezallen, ist es jeder Zeit
also gewest, so wissen die von der Eyszenstatt auch wohl, dasz der Kay:
Maytt: Willen nit ist dasz Sy sich, von den Unterthannen mit dem
wenigisten absűndern sollen.*

Zum Fünfften, was den Zwölfften Articl die Steyer Wisen und
Acker betrifft, so vuer das solliches der Kay: Maytt: ader mir als Inn-

• A negyedik pontra nem felel.
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haber nit zuegehöríg, werd Ir meine Herrn und Freindt darinnen wohl
zu handlen.

An die Herrn Commissari der Pfandtschafft-Bereittung.
Hannsz v: Weiszpriach

Freyherr ."

Collationárt, und seynd die obstehende Abschriften aus dem bey
dem Kay: König: Hof Cammer Archiv bef'indlichen alten Bereüttungs
Buch über die Herrschafft Eisenstatt fideliter heraus genohmen und
ihren wahren Innhalt von wort zu wort gleích lautend, Urkhund meiner
eigenhandigen Fertigung Wienn den 1 :Septembris: 760.

(Sigillum) Johann Baptist Cronberg m. p.
K: K: Archiv Secretartus

und Registratar alda.

OL. Esterházy bpesti ltár: Repos. 83., Fasc, B., Nro 21. - Hitelesített másolat.
D. M.

J. Weiszprícch 1553-ban jutott, mínt zálogbirtokos, Kísmarton város és urada-
lom bir-tokába. Mivel .gazdáhkodása el'len sok panasz merült fe'l a kísmartontak
részéről, Miksa császár (Kísmarton 1491-1647. osztrák kézen volt) bizottságet
küldött ki. E bizottságihoz nyújtotta be a város 14 pontba foglalt panasziratát. MI
itt csak a zsidó vonatkozásuakat közöljük és Weiszpriachnak ezekkel foglalkozó
válaszát. Az ügy részletesebb ismertetése közölve M. Markbreiter: Beitrage zur
Geschichte der Jüdischcn Gemeinde Eisenstadt. Wien, 1908. 10-17. 1.

419.

1570. november 7. Pozsony. A magyar udvari kamara valószínűleg Ernő
főherceghez, melyben jelenti, hogya galgóci harmincadon egy csempész
zsidótól elvett, arannyal átszőtt főkötőket megbecsültették s az erről
szóló cédulát mellé kelve küldik, a süvegeket pedig a főherceg intézkedé-

séig a kamaránál őrzik.

,,7. Novembris 1570. Serenissirne Pninoeps. Fidehum serviticrum
etc. Iuxta clemens serenitatis vestre mandatum vittas iHas tredecim
aureis fi lis contextás et a judea quodam in tricesima Galgocziensi contra-
bandi nomine ablatás estimari fecimus, quam in scheda hic inclusa anno-
tatarn serenitati vestre demisse transrnit'timus, vittas ipsas usque ulte-
riorem serenitatis vestre genignam deliberationem hic apud Cameram
adservantes, quod superest. Serenitatem vestrarn díu felioem atque in-
columem Deus aptimusmaximus conservet. Posonii, 7 Novembris
anno 70.

OL. kamarai levéltár, Expeditiones Carnerales.
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420.

1571. június 30. Grácz, Scherfenbergi és Spilbergi János császári taná-
csos és stájer tartomámqi kapitány Adám nagymartoni zsidó panaszára
Stainpeisz Miksának meghagyja, hogy a zsidónak tőle elvett lovát jut-

tassa vissza.

"Edler vester guetter Freundt. Waszmassen sich von meín Adam
judt wegen weeknemung seiries Rosz aruf Eurm grundt beschehen e['-
clagt, das werdet ir ausz hieeín bewer-tten seine Supplicatien vernern-
ben. Darauf ist van der fürstlichen Durohlauoht vnndt Lanndts obrág-
khait wegen mein Beuehich an Euch, das Ir dem Supplicanten bernélt
weckhnernmen Rosz widenumben verhelffet, vnnd hierinnen die gebür
vond pi1ligkhait fűderlich hanndlet vndt versohaffet. Das wil ich mioh
vorsehen. Geben zu Graz, den Ietzten Tag Juni, anno in Ain vndt siben-
tzigisten.

Hanns Henr zu Scherffen:berg vnd auf Spilberg etc.
Römisch Khayserlíoh Mayestét auch Fr. Dr. Rath vnddt
Lanndts Haubtman in Steyr.

OL. Battyhány-család levéltára, Míssi lis, az 1571. július 19. levélhez rnellé-
kedve. Kívül: Beuehohs Copj von hernn Lanndts haubtman in SteYT, an Maximi-
lian Staimpeísz.

421.

1571. július 16. Szombathely. A szombathelyi püspöki palota ablakait
újraüvegeztették a zsidókkal.

ll ••• reedificavi cum Judeis ex vitro refectas pro fl. 2. den. 50."

OL. Urbarla et Conscriptiones, fasc, 51. n. 4.

422.

1571. július 19. Aichperg. Aichpergi Stainpeis Miksa levele Batthyány
Boldizsárhoz, melyben Adám nagymartoni zsidónak Aichpergben lefog-
lalt lova miatt a stájer tartomásvqi kapitányhoz beadott panaszát és a ka-
pitánynak erre adott válaszát másolatban csatolva, kéri, hogy őt a zsidó
ügyének állásáról írásban tájékoztassa, továbbá a zsidó lovának vissza-

adását és a szenvedett kár megtérítését kívánja.

"Wollgebornner herr, innsonnder gebüetundter lieber herr vann
Wutháan, dem herm sein.meingenaígt wilidg díenst in allwege beralth. Ich
füe.g dem herrn zu wissen, das mdehder Adam Judt var vnszern Lanndts
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haubtman in Steyr, des Rosz halben, so ich eueren vndterthanen van
meinen gebüet gelassen beclagt, vnd mier der wegen den 17. Tag dits
Mannats den Beuelch meben eingesohloszner Supplioation vberanndt-
wort, wüe ich denn deru herrn absohrifften deren seiner Supplicierung
vnnd darauf denn Beuelich, vann herrn Lanndts haubtman hüeneben
abgeschribner vberschickh, bith derhalben den herrn dienstlichen, die-
weil gedachter Judt des handls halben varm herrn geweszen mich ge-
sahrifftlichen zu erindern, wihr dísze sachén var dem herrn gegen dem
Judn abgehanndlt vndt verglisohen sey warden, damit ichs gegen dem
hernn Lanndts haubtman dn meinem Iberiaht wider den Judn khann ein-
pringen, sonnsten haben mier des herrn Leüth vergriffen, da mier der-
wegen ezbosz ausz disern hanndl eintstehen wuerde, wöllen sy mier desz
Judn Rosz wider zuestellen vnndt rnich garmzdich ohne schaden halten,
alsz ehr der Judt in seiner Supplícierung anzeucht, so soll der hand]
weder var dem herrn, oder mein nur inn Beysein des Judn verhert sein
werden. Bitt derhalben wie vor denn herrn dienstlichen, der herr wolle
mich des hanndls bey disern rneinern potten geschrifftlichen berichten.
Belanngkt mich auch gegen dem herrn dienstldchen, das der herr mei-
nem arrnen vnndterthannen ierr Rosz \IIaJIl dreyssigern hatt richtig ge-
macht, da dchs widerumb denn herrn in allen Nachtperschafft ver-
diennen ikhan,soll mioh der herr jeder Zeit seinerr dienst willigen haben,
vnndt spüeren. Thue mich hüerneben dem herrn Beuelch, vnndt der
Segen Gottes s€y mit vnnsz Allen. Datum Aichperg, den 19 tag Julli, im
71 Jahr.

E(uer) G(naden) dienstwilliger Maxmilian Stainpeis zu Ayhperg
manu propria.

Kívül címzés: Dem wcllgeborrmen herrm herm Balthasar van Wut hian, Frey-
herr zum Sch'lanímg, Römisch Khayserlíohen Mayestét Rath, memem in soundern
Ireunti.ichen gebüetundten Ileben herrn vmdt Nadhtpenn zu hannden,

OL. Battyhány-család levéltára, Mtssilís.

423.

1571. július 19. előtt (de kelet nélkül). Adám nagymartoni zsidónak a
stájer tartományi kapitányhoz intézett panaszirata, melyben lefoglalt
lovának visszaadása tárgyában a megfelelő intézkedések megtételét kéri.

.Wollgebornner Herr, gerrádiger gebüetendter Herr Lanndtshaubt-
mann. Durch Gott pittendt mioh armen Judn in genaden an zu hören.
Nachdem vnd alsz ich bei vüerzehen Tagn in das Löblich Füerstenthumb
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Steyr meiner Chafft nadt wegen geraist vnd gegen Aichperg auff herrn
Staunpeisz grundt khumen, alda auff seiner offnen Taffern ain Trungkh
gethan. sein das, desz herrn Wuthiani zwen seiner vndter than, me gegen
mier spruch, doch wíder Reoht vnddt vnauszfueelích zehaben vermain,
sarnot herrn Stainpeísz Richter khomen, vnd mich auf das Recht in
Steyr sambt meinem Rosz inn verpatt gelegt, mit diszern vermeld, ich
6011 sinern herrn anstath der vnnter thannen das Rosz ein anndtwortten,
des ich vnngewaigert an wider Redt gethann, mit diszem gedröstlichen
verhoífen des wuerde pisz zu arusfuemmgdes hanndls auf ain bestimten
Tag Zeit oder Ibenennten veehörsz tag verpleuben. Ehr herr Stainpeisz
wuerde das Rosz bei seinén henriden vnd Grundt, darauf das verpott
erganngen. (enhalten) Des aber nit beschehen, sounder strags an all ver-
hör vnd hanndlung auch an Rechtverttigung des verports sölichs Rosz
denn zwaien vnndter thannen, des andern tags eingereimbt vndt zu
hannden geben. Nun rnioh aber herr Stainpeisz Z'U herrn Wuthiani be-
schieden, vnnd nun zu bedn thailln an Tagsatzung vndt Billigkhait ab-
tretten műessen, Dieweil dan nu wie gehert, solichs Ro.szauff Stainpeisz
grundt, also in disem Lanndt, vnd nit auff dem vnngerischen wegkh-
genomen vnndt ich der Lanndtsz Freyhait zugenüssen, auoh wider die
b111i~Lt nit bedranngt, inn Erwegung, das ich im Lanndt zu passiern,
auch mit rneinem gewerbl zu hanndtierenbefuegt, lanngt an Euer
Gnadem mein durch Gott embsige höohstes bitben vnndt Anrueffen,
darmit ehr mier das auff seinen grundt weg,khgenomen Rosz widerum-
ben inhendig, auch ehr herr Stainpeisz füerderlich Tahsatzung benenne
vnd das verpott rechtverttige, sich auch vmb denn vnnkossten rnit mier
verdrage. Soliohs vmb E(uer) G(naden) wüerdet Gott ain belanner, ich
zuuerdiennen bedenngkhen, mich E(uer) G(naden) zu gebertigkhait
beuelchennd, E(uer) G(naden) vnndt Irh vnndertheiniger Arrner Adam
Judt zu Martterstorff inn Österreich.

OL. Battyhány-levéltár, Missi lis. (Copj Adarnén Juden Anrueffen vnd Supp-
licieren.)

424.

1572. áprHis 16. Bécs. 1. Miksa maquar király előadja, hogy: "Suppli-
catum nobis est, ut Jaoobo de Ansehmishebraeo, philosophiae et medi-
cinae doctori cum uxore et familia sua ex Italia in Poloniam" útlevelet
adjunk. Intézkedik tehát, hogy De Anselmisnek a kért útlevél kiadassék.

Bécs, Staatsarchiv, Ungarn. Allgemeine Akten, Iasc. 98.
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425.

1572. június 28. Pozsony. A magyar udvari kamara leirata Czobor Pál-
hoz. Czobor a kamarához intézett levelében előadja, hogy az a zsidó, aki
panaszában azt állítja, hogy őt a sassimi harmincados megverte volna, a
kitűzött határidőben a tárgyalásra meg nem jelenhet. Mivel azonban a
zsidó a harmincados ellen mint vádló lépett fel, köteles lenne a vádlot-
tal szemben perbelileg elkészülve lenni, de ezt elmulasztotta és a neve-
zett harmincados főleg most, nyár idején hivatali helyét nem hagyhatja
el, s a kamara újabb tárgyalási határidőt nem tűzhetne ki, mégis a ka-
mara kivételesen augusztus lü-re újabb tárgyalási határnapot állapít

meg, s azon a zsidó bizonyítékaival jelenjen meg.

,,28 Juni 572. Ad .Paulum Czobor. Magnifioe domine, amice nobis
observande. Servitia et servitri nostri commendataonem. Reddite sunt
nobis litere Dominationis Vestre Magnífíoe, quibus scribit Judeum illuro,
qui se verberatrum a tricesimatore Sasmiensi apud nos quaestus est, ideo
venire ad terminum sibi prefixum non potudsse, quod testimonia colhigere
tam cito non potuisset. Ouum igitur ipse Judeus sit actor contra trácesi-
matorem, debuisset ad terminum prestitum ante ipsurn tricesimatorem,
ut pote in causam attractum paratus esse. Quod cum neglexerit et tri-
cesimatorern ipsum Sasiniensem in administratíone sui off:ieü hoc preser-
tim tempore aestivo presentem et contimium esse oporteat, alium ter-
minum prefigere sibi non deberemus, Inducti tamen petitione Domi-
nationis Vestre Magnifice, ex superabundanti concessirnus adhuc alium
terminum, diem videlicet decimum rnensis Augusti. ut ad eum diem
apud hane Carneram Judens certo compareat et accusationem suam
sufficientibus testimoniis comprobet. In reliquo. Posonii die 28 Junii
1572."

OL. kamarai levéltár, Expeditiones Carnerales.

426.

1572. A váci házak összeírása adózás céljából: Judenoiertel, (mo hallei-
zido).

Fekete Lajos: Die Siyáqat-Schríft. L 357.

427.

1573. Kivonat az ezen évben Bázelben, Apiarius Simon nyomdájából ki-
került és a következő című munkából:

"GrundJ.icher Beriaht Vnd Erklarung von den Juden Handhingen
vnnd Cerernonien, schelten vnd fluohen wider vnseren Herren Jesum
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Chnistum vnd seine Kirchen: iren vbelthaten die sie alle tag wider der
Christen handlen. auoh den vnrnenschliohen Wucher, den sie brauchen.
wider Gott vnd die weh, ja wider die natur selbst. Der gantzen Christen-
heit zu eíner warnung, den Juden aber zur bekehrung vnnd abstehung
soleher míszhandlung. M. D. LXXIII. Ebben a műben a szerző előadván.
hogy a zsidók mennyire hálálkodnak, hogy az Isten nem teremtette őket
keresztényeknek stb., így folytatja:

,,Daruon sohreibt auoh Chnistoífel Mandel von Ofen, ein gelehrter
Rabiri Igewesen, vnd von der fínsternisz zum liecht komen ist, in seinem
brieff, den er geschrieben hatt Keiser Ferdinando ... darinn et ihn hoch
venmant, wie es zugang, das der Türck also vber:hand nemme in Vngem,
das wer die vrsach, das ihr Kaiserliche Mayestét so víel zugeb, in
Vngern ... das die Juden so offéntlich wucherey vnd verratherey in sei-
nem Landt treiben, das dem Tűreken niemandt das Landt hab können
zeigen, nemhah Vngem. dann die Juden, als jetzunder (Gott erbarms)
die Venedischen Juden den Türcken in Cipern geführt haben, desz ver-
gangnen 71. jars, also haben die Venediger die Juden auss jhren landt
vertrieben, und in der selbigen zeit, da der Keiser den brieff empfangen
und gelesen hat, was er jhme zu hatte geschrieben, vnd scheltung,
schweren wucheren vnd sonst anderén vnrath. Als bald es der Keiser
Ferdinandus vernommen, da vetríeb er die Juden allsampt ausz seinem
Landt ... "

B(l;Llagi: i. m. 330--33l.

428.

1575. január 20. Pozsony. A pozsonyi magyar kamara leirata a galgóci
harmincadoshoz és ellenőrhöz, melyben az általuk a minap egy morvá-
tól és zsidótól elvett harminc vég vászon ügyében tárgyalási határnapot

tűz ki.

"Ad 'I'ricesimatorern et Contrascribam Oalgoczíensem. Egregir do-
mini et arnici nobis honorandi. Salutem et felicitatem. Significamus vo-
bis, quod cum de .trigínta petys tele per vos nuper cuidám Moravo et
Judaeo ablatis, dubiurn certum sit, dubium illud iuridica revisione hinc
partibus auditis resolvere, eique revisieni primarn diem proxime futJuri
Februarii prefigendam duximus. Ad quem diem unum vel alter vestrum,
ut hinc ÍIn Carnera compareat, vobis iniungimus Vosque bene valere
cupímus, Posonii, 20 Januarii, anno 75."

OL. kamarai levéltár, Expeditiones Carnerales.
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429.

1575. február 3. Galgóc. A galgóci harmincadosok jelentik a pozsonyi
kamarának, hogy jogos volt a zsidók vásznának elkobzása, me1·t az áru-
bevallásuk hamis volt: a vámcédula szerint sing, a valóságban rőj a
mennyisége, minősége is hamis, mert nem lengyel vászon. Már leméret-
ték a zsidók jelenlétében az árut, de lemérethetik a galgóci bíróval vagy

felküldhetik a kamarának Pozsonyba.

"Magnifice, Generosi ac Egregii Domini et Patroni nobis semper
observandissimi. Salutem et servitiorum nostrorum commendationem.
Mensuravimus duas particuLas telae praesentibus Judaeis. Et tot longas
ulnas invenímus, quot sunt signatae in particula telae, non breves ulnas,
sed longas constituentes, uti ipsi coram Dominatíonibus Vestris se se
excusarunt. Reliquae omnes particulae non aliter continerit in se ulnas
longas. Nec dsta tela est Polonica, sed qualiscunque sit, omnes petiae
continent tot longas ulnas, quot sunt signatae, uti ego in scriptis Domi-
nationibus Vesfris proposui. Atque hinc Dominationes Vestrae possunt
judicare. qualis fuerit illorum excusatio. Nam aritea excusabant se, quod
petias noluerirn mensurare. Nunc itaque cum Domino collega mensura-
vimus. Et signaturas veras esse invenimus, non quod breviorem, sed
quod ad longam ulnam attinet. Et propterea telam illis sine nova Domina-
tionum Vestrarum informatione restituere distulimus. Quia est contra-
bandum legitimum. Ne autem Dominationes vestrae dubitent, rem ita se
habere, mensuretur tela tota coram judice et iuratis huius oppidi cum
loriga ulna, vel si ita Dominationibus Vestris placuerit, deteratur tela ad
Dominationes Véstras et ibi rnensuretur. Si signatura petiarum non con-
venerit mensurata cum Ionga ulna, restituatur tela, sin minus, Domina-
tiones Vestrae id agere velint, quod eisdem iustum esse videbitur. In
reliquo Dominationes Vestras felioissirne valere cupimus ad annos plu-
rimos. Ex Galgocz, tertia die Februarii, Anno 1575.

Earundem Dominationum Vestrarum serviteres deditissimi
G. Jezerniczky trícesunator et
Joannes Mayerhefer mp.

Kívül: címzés. ZárlatáJn papírral fedett gyűrűs pecsét.
OL. Pozsonyi karo. Litt. ad Carner. 1575. febr. 3.

430.

1575. október 24. Konstantinápoly. Pistalotius Miklós humanista, a bécs!
udvar és a Batthyányiak orvosának levele Batthyány Boldizsárhoz, mely-

ben többek közt leírja a konstantiruípolyi ekkori szélvihart.

"Noote praeterita ante haram XII exorta est ab occasu maxima
tempestas cum nive et vento, qua nulla unquam horribilior fuit. Nix ad
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altitudinem unius ulnae apparuit, ventusautern maxima damna attulit.
A castris Dardanellis, ubi angustiae maris sunt, usque huc Constanti-
nopolim submersae sunt duoentae naves, quarum quínquagírrta erarit
oneratae vino et frumento usque ad septuaginta mille cubulos, aliae vero
erarit vacuae. Maxima fuit iactura atque ob penuriam, quae nunc maxima
est, panis non invenitur, adeo, ut in eo loco, ubi panis vendi solet, qua-
tuordecim personae, partim Christiani, et partim hebraei suff'ocatae sint
ob multitudinem hominum se invicem ámpellerrtiusn. In navibus vero
non solum res frumentaria, sed pecunia res multae amissae sunt et
perier-unt."

OL. Batthány-levéltár, Missíles.

431.

1576. április 14. Bécs. Blotius Hugo bécsi császári könyvtárnok levele
Listius János győri püspökhöz és kancellár hoz, melyben panaszkodik
Bornemissza Mátyásm, aki a kölcsön adott pénzei után szedett kamatok-
ban a zsidókat is felülmúlja, és eljárását tűrhetetlen orcátlanságnak (in-

toleranda írnpudentia) nevezi.

"Pragae sic inter nos convenit, ut mihi 44 thaleros cederet, pro
quibus ego anno exacto 50 thaleros solverem. sed in syngrapha non
usurae, sed mutui rnentionem facerern. Fed, quae volui pacta converita
servanda sunt. Nuper Posoníi iterum 18 thaleros in menses tres mihi
credidit, pro quibus mense Februario supertore 22 ,thaleros recipit. Quae
usura quanto intervallo Judaeorum usitatum foenus superet, nemo non
videt."

Bécs, Staatsbibliothek Cod. Lat. 7958, fol. 51.

432.

1576. november 26. Bécs. Miksa király meghagyja Sa Im Eck pozsonyi fő-
ispánnak, hogy azonnal utasítsa ki a Pozsonyi váralján lakó zsidókat,

akik szokásuk szerint napról napra több rosszat követnek el.

"Maximilianus Secundus, Dei gratia Electus Ramanorum Imperator
semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bchemiae, Dalrnaciae,
Croaciae, Slavoniae etc. Rex, Archidux Austeiae, Dux Burgundiae, Mar-
chia Moraviae, Comes Tyrolis etc. Fadeii riostro spectabíli ac magnifico
comiti Ecchio a Salmis et Neuburgh, comiti Posoníensi, Supremo prae-
sidii nostri Jaurinensis Capitaneo, nec non officii Supremi Capitaneatus
Partium Regni nostri Hungariae Cis-Danubianarum Administratoris et
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Consdlianionostro, salutem et grabiam. Nuper, dum adhuc Posonii oon-
stirtuti fuissemus, commiseramus tibi coram, ut Judaeos dllos, qui sub
arce nostra Posoniensi, ex permissione off'icialium tuorum dornicilia
fixenunt, ibique absque eo, quod miserum vulgus íntollerabili usurae
exactione vexant, et opprirnunt, frurlis quoque et aliis malis, non sine
dedecore illius civitafis nostrae cansam praebere solent, eiicere et ex-
piodere deberes ; nunc tamen dernum ex querelis civium riostrorum Poso-
níensiurn dntellexámus, Judaeos ipsos adhuc istác esse, et in dies plura
mala pro suo rnore exercere. Cum itaque id genus hominum ex aliis
quoque Regnis et Provincils nostris per nos undique proscriptum sit, et
propterea nolimus dllic quoque eos diutius commorari : Iídelrtatd tuae
firmiter committimus et mandamus, ut Judaeos ipsos statim, postposita
omni mora ex praedicto loco per totum expelli et ablegari facere. neque
illis amplius ibidern manendd Iocum concedere debeas. Secus non fac-
turus. Praesentibus perlectís, exhóberuti restitutus. Dátum in civitate
nostra Wienna Austriae, 26. Novembris 1572.
Maximillanus rop.

M. T. Akadémia kézinattárában, Tört. (oklevéltan) 4. ll. 84. (A pozsonyi városi
Levéltárból.)

433.

1577. augusztus 20. Ercse. Közbírák bizonyítják, hogy "Toldalagj Balás
Sj do Georgjnek hwz joryntot kezpenzt" adott kölcsön.

OL. Sombory-család levéltára fasc. 2.

434.

1577. december 8. Róma. Szántó (Arator) István jezsuita levele Báthory
István lengyel királyhoz, melyben többek közt kéri, ne tűrje, hogy az

eretnekek a katolikus szertartásokban részt vegyenek.

"Sunt inter viros primaréos, qui aulam Tuae Maiestatis sequuntur,
haerertici aliquot insignes sacramentariorum et trinitaríomrn fermento
infeoti, qui non solum divinam maiestatem in loco sacro intolerabili
audaoia olasphemant, irrident et mauditis contumelíis aff'icíunt, veruru
etáam regíae Tuae Maiestati non levern ignominiam notam inurunt. Nam
dum Tua Maiestas tremendo adtanis sacrificio capite detecto, poplite
flexo summa anirná demissione (ut oatholicum decet regem) interest, illi
interea a tergo tamquam novi oapharnaitae tecto astant capite, nec secus
a rnissa ... abhorrent, quam drnpii Judaei, aut Mahometani ... Consue-
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tudo oLimerat dn ecclesia catholica, quae adhuc in regionibus orthodoxis
diligenter servatur, ut a sacrificio missae exoludentur Judaei, pagani,
haerétici et cateohumeni, ne ab indigenés sacra nostra contemnerentur
aut irriderentur, neve contra Dornini praeceptum gemmae porcis
proiicerentur-." A törökök, az anabaptisták, a kálvirnsták, a rtrinita.riusok
nem 'tűrák meg a katolikust szertartásaskon, ha tehát nem hisznek a
misén jelen lévő Krisztusban, míért asszisztálnak neki? "Cur impietate
barbarioa, íneredulitate caphamaica elj;obstínatione Judaica corda sua
indurant?", telhát köveukezésképpen a király a nagyobb méLtóságokat
csak katolíkusoknak adományozza.

Ráma, Vatikáni könyvtár, Cod. Lat. 6205, fol. 86--89.

435.

1579. augusztus 27. Buda. Veyz budai pasa kéri Forgách István komáromi
főkapitányt, kényszerítse Ötvös Istvánt és Ötvös Jakabot, akik kezes-
séget vállaltak, fizessék meg azt a 300 forintot Szymha pap, budai zsidó-

nak.

"My Veyz passa az Hatalmas Istennek io Akarattiahol török Cyazar-
nak fő hel tartoia Budan es gond uyselőie magtar orzagnak, Nagisagos
úr, közönjttwnknek vtanna. Jwue my hozzánk az budai sidok közül
Szymha pap, jelönte. hogi mivel Eötuös Istuan, Eötuös Jakab három zaz
farintert lőttenek volt kezeseöle neik(!),egi eztendeyg, kínek írnmar eöt
eztendeys múlt el. Azert Nagsagod eröltesse rea wketh elegeyek meg,
ne köllessek mag bwntelent erte niomorgatny, nnent altalan foguan, ha
meg nem lezön, embert vagi marhat tartnak erte. Jo valaszt warunk
Nagsagodtul. Isten velünk. Date Bude 27. die Augusti 1579."
Alatta: ennek nérriet fordítása.
Címe: Az Nagisagos Urnak, Forgasi Istuannak, Romai Cíazar fő kapli-
tannianak, nekwnk zomzed baratunknak Komaromban.

OL. Múzeumi törzsanyag. Piros pecsét töredékével.

436.

1581. majus 12. ViLno. Báthory István király megalapítja a koiozsuári
egyetemet. Ebben többek közt szó van arról, hogy az egyetem tudomá-
nyos grádusokat, tehát babérkoszorusi, mesteri és doctori fokozatokat

is adományozhat; az erre vonatkozó rész a következő:

"Ut vero isti collegio a nobis, ut supra dictum est, instituto, nihil
ad iura, ornamenta, praeeminentias, ad consuetudinem reliquarum in
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orbe Christian o Academéarum, desit , ex regía nostra singular i gratia,
vigore praesentium statuimus et deoerriímus, ut qui in humaniorábus
liter-is,Hebraeis, Graecis, et Latinis cum laude versatus fuerit, et postea
ad alterutnius facultatum sive theologiae, sive philosophiae fastigium,
argumentís prius doctrinae suae editis, dudicio collegií pervenire volu-
erit, ad gradus et Baccalaureatus, et Magísterii, et Doctoratus promover i
possit. Quae quidem promotio, tantundem iuris, dignrtatis, praeeminen-
tiae, ornarnenti habeat, quarrtum istíusmodi promotiones in Italiae, Gal-
liae, Hisparnae et Gerrnaniae academiis, de iure et consuetudine habere
solont et possunt."

Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár város történetéhez. Bp. 1888. II. k. 128-131.

437.

1581. október. Vereskő. A vereskői várnagyok panaszkodnak a kamará-
nál, hogy Ohak András, vereskői embertől a harmincadon elvették azt a
három vég morvai posztót, melyet az egy zsidó kereskedőtől - Révay
Mihály alattvalójától - szabályosan vett, a zsidó kereskedő pedig egy

szakolcai kereskedőtől, Gessel Jeremiástól vásárolta.

"Reverendissime, Generosi et Egregii domini, domini observandis-
simi: praemissa nostri et obsequiorum riostrorum humili commendatione.
Tum praesentium exhsbstori, subdito et servitori dominorum meorum
gratíosorum videatur sibi a trioesímatore Boziniensi fieri írnuriarn resque
suas praeter aequum (ut ipse censet et nobis refert) et ius omne per
praefatum dominum jtr-icesirnatoremablatás <atque in hunc usque dies
deterrtás esse nullaque dnforrnatáo, quo bona illa restituunt, apud eum
valere vel locum habere possit. Cogimur Reverendissimae, Generosis et
Egregiis Dorrunationibus Vestris (a subdito illo nobis commisso summo-
pere rogati) his Iiteris nostrés pro meliori ,i,nformationeetiam invití esse
molesti. Status vero rei (sicutí nobis refertur) et praesentium ostensor
oretenus Reverendissimam, Generesas er Egregias Dominationes Iocu-
pletius informare poterit, hic esse: Emit subditus me panni tres petias
(ut ita vocant) ·a quodam Judaeo mer catore, subdrto magnífici domini
Michae1isde Rewa, qui eidern sohedam illarn a tricesimatoribus pro pa-
ratae tricesimae solutione expeditam quam et nobis humiliter
monstravit. Quod si nobis ulla, apud Reverendissimam ... inqui-
renda veritate et administranda iustitia no ... instaremus aut supp-
lices huius negotii gratia essemus molesti. Sed cum et ex relatione
domini magnificí de Rewa ei mercatoris Zakolczensis Jeoemiae Gessel,
a quo Judaeus iste parinum coemit et postea subdito huíc Andreae Ohak
emptui dedit, nobis vídeatur iustum, iniuriam pati, rogamus Reverendis-
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simam, Cenerosas et Egregias Dominationes Vestras, quam possumus
humillime et oíficiosissime, dígnentur re (de qua non dubátamus) revisa
et perspeeta veritate, simul et huíus subditi innocentáa (rnodo ita sicuti
nobis res se habet) .gratiose committere, ut panni illi, quos tracesimator ei
ademit, sine detr irnento ipsi restítuantur vel si Judaens oausam minus
iustam habere censeatur , aut aláquid ficti in ism sehedula in derogamen
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis tricesimae reper-iatur, talem ferre
sententiarn, ut iste subditus domninorum nostrorum gratiosorum ab
aJiorum iniusta impetitione possit esse immunis et liber. Judaeus
offert se, ad mandatum Reverendissimae, Generosarum et Egregiarum
Dominatioruim Vestrarum evictionem praestaturum. Atque ita Reveren-
díssimae, Generesis et Egregiis Dornínationibus Vestr-is nos obsequiaque
nostra :humillime commondantes optamus. Dátum in Wereskö (... )
Octobris, anno Domini 1581.

Reverendissimae, Generosarum et Egregiarum Dominationum
Vestrarum Irurrrillimi et obsequerrtissimi serviteres.

Georgjus Wettle et Joachimus Troyer, praefecti arcis Wereskeo.

Hátán címe: Reverendissőmo, Generosís ac Egregíís dornimis doménís Prae-
íecto Caeterisque Sacnae Caesareae Regiaeque Maiestams etc. Camerae Hungardeae
Posoníensís Consíharíísetc. Domsmds nosfris ooserrvandissirnís.

Vízfolt mdatt itt-ott olvashatatlan. Alatta 2 gyűrűs pecsét. (T. 1. és G. W.) OL.
kamarai lev. Litt. ad Camer. Posori. 1581. nov. 18. melléklete,

438.

1581. nov. (Bazin). A bazini harmincados igazolni igyekszik magát a ka-
mara előtt, hogy ő jogosan vette el egy vereskői embertől a posztót, me-
lyet a zsidótóI vett, mert nem volt vámcédulája és mert nem ott árult,

ahol posztót szokás árulni.

"Ereky vallo zolgalathomat ayalom Nagysagtoknak mynth kegyelmes
Vraknak. Towaba megh erttetem az Vereskey Tyztartto Vrayrn rnynth
panazolkodnak, hogy en ok nekwl el vettem volna az eö zolgayoktwl
harern vegh morvay pozttoth. En azt yrhatom Nagysagtoknak, hogy
igazan el vettem ytt Bozinban zabadh sokadalomkor Zenbh Agoston
napyan, rnas az :hogy en az Vereskey embertwl semyth sem vettem, ha-
nem egy toth arwltha yth Bozínba, nem volth semy ygasza hozaya,
azerth el vettem twlle, azt írhatom Nagysagtoknak, hogy ygaz Contra-
banth, merth az Cedwlath az vthan hozta egy holnapal,az Cedwlla regy,
az syddo .kettzerys hozhattoth Cedw.1awa ydde altal az poztoth, merth
azt myeljk. Mykor poztóth vetth Syddotwl Cedwlatys keleth volna pozto
meleth veny, mas az hyrem nekwl arwltha poztoth es ol helen, ahol poz-
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toth nem arwltak soha, hanem hol vallamy kapwzthath es egyeb felle
aprolekoth. Nagysagtoíctwl kegyelmes valaztath várok. Datum (... ) die
Novembris. Anno 1581. Nagysagtoknek alazatos zolgaya Casparus
Schjkaroczy tricesimator mp.

Hátán: Reverendíssimo, Generesis ac Egregids Dominis, Domino Pnaefeoto
Ceterísque Consílíaríís Camerae Hungarícae Sacrae Caesareae et Regiae Maíes-
tat is etc. Domimís Griatlosissdrrais.

OL. Pozsonyi karn. Litt. ad Camer. Poson. 1581. nov. 18. Zárlatán .gyűrűs pe-
csét nyoma.

439.

1582. február 17. Pozsony. Az udvari kuumartihoz. Makay Mártont hamis
pénzverés miatt elfogták. Nála 25 forint ára zsidó módon hamisan vert
pénzt találtak. Ezért fejvesztés büntetése járna, de mivel a pénzt hamis
módon nem ő verte, hanem mástól kapta, tehát fejvesztés helyett homlo-

kára tüzes fémmel bélyeget kell sütni.

,rAdCarneram Aulícam. De Martina Makay, qui supplicat dimitti ex
captívítate, in quam propter pecunias adulterinas apud eum deprehen-
sam coniectus fuit, informet il10S vicecomes comitatus Nitriensis, hunc
ad viginti quinque florenos hungarieos huius pecuniae adulterinae apud
Tureos hostes, ut creditur, arte mala judaeorum cusae habuisse et ea
usum fuisse, Quod cum sát capitale, secundum leges et rura huius regm,
merito capitis, propter hoc facinus condemnari posset. Oum autem non
ipse hane pecuniam cuserit, sed ab alio acceperit, censemus humállíme
capitís eum gratia Maiestatis sacratéssímae vestr-ae esse absolvendum, et
in poenam tamen ipse puníatur, tum alü a simile facto terreaneur, aes
ignitum fronti eius esse irrnprimendum. Quale autern id aes fuerit, eius
copiama vicecomite acceptam" mellékelten küldjük.

OL. Pozsonyi kamara, Expedítíones Carnerales.

440.

1582. június 14. Buda. Ali budai basa levele Ernő főherceg hez, előadva,
hogy a budai zsidó Jakab, Bereczk zsidó fia adott volt a marosi Trombi-
tás Jánosnak 1300 forint ára marhát, melyért Trombitásnak három hó-
napon belül száz mázsa rezet, vagy ehelyett 1300 forintot kellene adnia
készpénzben, mert Trombitásnak a zsidónál adóslevele van. Időközben
Trombitás Marosról eltávozott, azonban házát, szőleit zálogul adta a
zsidónak. Azonban a török Trombitást szökött jobbágynak tekintvén,
annak javai tehát a szultánra szállván, kéri a basa, hogy elégítse ki a
zsidót, mert ez a hatalmas szultánnak sokkal adós, amiért fogva is van.
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Ha pedig a zsidót ki nem elégítenék, szabadságot fog adni a zsidónak,
hogy az árus népet meg jog hassa és a pénzét rajtuk megvegye, de ha ezt
el akarja kerülni, elégíttesse ki a zsidót.

Takáts, Eckhart, Szekfű: A budai basák magyar riyelvű levelezése. Bp. 1915.
248-249. V. Ö. M. Zs. O. II. 59-{lO. sz.

441.

1582. július 31. Buda. Ali budai basa levele Ernő jőherceghez; ismételve
kéri, hogy Izrael zsidót Trombitás Jánossal elégíttesse ki, s mivel a zsidó
a szultánnak - mint említve volt - sokkal tartozik, kénytelen lesz az
árus népeket föltartóztatni, és a zsidónak így igazat tétetni, mert ha a
főherceg a zsidót ki nem elégíti, nincs más mit tennie.

Takáts, Eckhart, Szekfű: i. m. 252.

442.

1582. augusztus 30. Buda. Ali budai basa levele Ernő főherceghez. Trom-
bitás János adósa a budai Izrael zsidónak és Trombitás hiába kötötte le
adósságáért a zsidónak házát és szőleit, mert ha a római császár biro-
dalmából valamely jobbágy a törökökhöz szökik, házát és jószágá,t nem
szokták utána küldeni. Trombitás a török birodalomból elszökvén, jószága
a szultán részére lejoglaltatott, azt tehát zálogba adni nem lehet. Most
Pesty Gáspár nagyszombati kereskedőt jöltartóztatták, és ha ezen levélre
válasz nem érkezik, Pestyt itt tartják, pedig nem illik, hogy a főherceg
ilyen hitvány emberért (Trombitás) másokat háborgatni engedjen. Elégít-
tesse tehát ki a zsidót, mert ha valaki adós, az tartozik adósságának ele-
get tenni.

Takáts, Eckhart, Szekfű: i. m. 256-257.

443.

1583. augusztus 19. Pozsony. A pozsonyi magyar kamara leirata a morva
adószedőhöz. Mivel gyanús, hogy Lóránt Mihály jobbágya által egy zsi-
dótól vett bőrök Magyarországból és nem Lengyelországból lettek ki-
szállítva. A zsidó igazolja, hogy a bőröket Lengyelországból szerezte, s ha

ezt megtette, a bőrök neki visszaadandók.

"Ad perceptcrem Moraviae. Egregie V. De pellibus, quas satellés
Brodensis Judeo, colono domini Michaelis Lorant notario ademit, tam
ex Iiteris lipsius domini Lorant. quam ex nostr.is etiam ad eundem datis,
cognovanus. Quoniam autern suspectío in hoc tali abest, an non ex
Hungaria Judens ille pelles eduxisset, quas ipse Cracovia díoít esse ad-
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vectas, hoc pacto causam hane finiendam, suspitionemque examinandam,
ut probet ipse Judeus, ut pelles illas non ex Hungaria, sed ex Polonia
duxisse. Quod si effecerit, iubeat Dominatio vestra pelles restitui. In
reliquo V. Posony die 19. Augusti 1583.

OL. kamarai levéltár, Expeditiones Camerales.

444.

1583. A vasvári káptalan oklevele, melyben bizonyos ingatlanoknak
Szombathely városban való fekvését .circa pontem Sydohid"-dal fe-
jezi ki.

Vasvár-Szombathelyí káptalan hit. levéltárában, Litteralia Instrurnenta fasc.
77. n. 47.

445.

1585. április 3. Gyulafejérvár. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem előtt
folyt pörben alperes pókai Sydo Péter felesége kérte, szálljon le a pör,
mert azt pókai Sy do Péter ellen indították. az ő férje pedig nem viseli
a Sidó vezetéknevet. Mivel a fölpörös hajlandó volt bizonyítani, hogy
Sy do volt a vezetékneve, a bíróság elrendelte a bizonyítást. Az alperes
szerint "Modernum maritum . .. Petrum Sydo esse denotasset, quod
cognomen non essertsuum, sed Petrus Pokay vocaretur". A fölpörös sze-
rint "cognomen Sydo fuisset, nam progenitores sui eo cognomine usi et
gavisi fuissent".

OL. Bánffy család idősebb ágának levéltára fase. 3.

446.

1586. Kivonat Nyitra vármegye decimális összeírásából. Akkor Galgócon
volt .Platea nova ... Platea Judaica".

OL. Regesta Decimarum B. 1213. B.

447.

1587. augusztus 1-9. Nyitra. Kivonat Mossóczy Zakariás nyitrai püspök
javainak inventáriumából.

"... Libri ... (534) Grammatica hebraica. 1778-ban az 1552. évi
bázeli kiadás még meg volt. (543) Biblioteca Geznerii (Gesner Konrád:
Bibliotheca universalis sive catalogus omnium scriptorum In lingua la-
tina, graeca, et hebraica, Trier, 1545 és 1574).

OL. Urbaria et Conseriptiones fase. 77. n. 17. (Két példányban.) L. Ivál/yi Béla:
Mossóezy Zakariás és a Magyar Corpus Juris keletkezése. Bp. 1926. 121.
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448.

1589. április 6. Csernelháza. Chernel Tamás nádori protonotárius jelenti
a nádori helytartónak, hogy devecseri Choron János végrendelete értel-

mében meg osztották Kabold várát a 2 örökös között:

"Item Judeorum Esaiae Seya, Abrahaand senoris et cuiusdám vit-
rarii ac inquiliru eorundem Judaeorum siernliter Judaei, Maraus senior,
Miohael, Marcus filtus Abrehamd senicrús Tesserarius ac reliota Myha-
lyn, quidam vero Judaens MUS Abrahamy inmioris,qui pronunc usque ad
annum esset liber, rnansíssent pro oomrrumi."

"Item Judaeorum Haczl senioris, Abrahami junioris, Isaej et Da-
vidis ac inquHlimieornmdem Judaeorum, similiter Judaei, Haczl junior,
Marcus junior, Jacob Gerstl et relicta Albrahamj" Choron Annának ju-
tottak. Choron János hitelezőit pedig kifizették: "I.nsu.par Judaeis pro
carmbus fl. 5 et d. 42. Isaco Judeae pro reparatíone quarundarn fenestra-
rom vitreárum. d. 50, eddern Isaco Judaeo fl. Hung. 9. et d. 48, quibus
eidern dictus condam domenns Joanries Oh00DnIiquide debuisset, fuisserrt
dati et numerati".

OL. Esterházy-család budapesti lev. Rep. 10. fasc. A. n. 2. (Erunek egy rontott
szövegű másolata, mely a zsidó neveket is eltorzítva őrizte meg: u. ott n. 3. alatt.)

449.

1592. november hava. Bécs. Kivonat Brutus János Mihály könyvtárának
jegyzékébőr.

" ... 120. Flavii Josephi opera graece, folio. 122. Flavii Josephi:
Antiquitates Judaicae, lihni XX. folio. 424. Phdloras Judae Iucubrationes
omnes, octavo. 463. Caroli Sigonii: De republica Hebraeorum Iibri VII.
octave.

Bécs, Nationalbibhothek, Cod. Lat. n. 9639. L. Iványi Béla: Könyvek, könyv-
nyorndák, könyvtárak Magyarországon. Bp. 1937. 106, 116.

450.

1593. január 25. Az ezen évi, törvény negyedik cikke intézkedik többek
közt a zsidók portapénz fizetéséről is.

"Articu1lrus4. Exdgarrtur et ab infoa deelarandis. Judaei et Anabap-
tistae per capita solvarrt. Simihter Valachos, Raseianos, Ruthenos, Mo-
Liltores 'in fluviis propriis colonicaeia malendina habentes, necnon

221



Judaeos et Anabaptístas ad contrábuendurn cogendos esse statuunt. §. 1.
Ita, ut Valachi. Rasciaru, Rutheni et Molitores iristar colonorum, Judaci
vero ert Anabaptistae, per capita censeantur, ert Anabaptistae duodecim
denaráos, de singuhs capítibus, Judaci vero viginti denarlos solvant."

Corpus J'uris Hungarící, 1822. évi kiadás, 1. 556.

451.

1593. Nyitra megye (adózó és nem adózó) portáinak összeírása:

"Regestum iuxta connumerationem portarum anrui 1593. Sasin per
omnia portiones 16. Ibidern Judei personae 24. Holych domini Reway et
Czobor portiones 17. Ibidern Judei personae 101. O Galgocz. Ibidern
JudeIUSDavid cum personis 6 TOltaertuníroersa summa ... Judei per-
sonae 131. ... Ex scheda affixa : Judei 131 flor. 26. den. 20."

OL. Dicalis conscriptio, Nyiera megye (rakszám 2650).

452.

1594. január 28. Fejerwary Gáspár, galgóci contrascriba vádat emel a
galgóci harmuuxuios Szilesy János ellen, hűtlen kezelés címén. A vádat
a kihallgatott tanúk, első helyen Dávid galgóci zsidó vallomása, meg-

erősítik.

"Articuli et attestationes contra Joannem Szilesy, tricesimatorem
Galgocziensem per contrascrdbarn suam designati.

Primo. David Judaens Galgocziensis fatetur et est vecissímum,
hogy Forgách Miklósné eöz:vegy azzony vetöt volth ezüst myweth es
arany Ianchot, egíeb arany marhath, igen zepeth zalagba az Sidonaik
300 forintban, ásmegh meg szwkelwen az Sido, :hogy Grofi Vram pinzth
kerth twle, nem lewen mith tenny az Sidonak, vetette zalogba tarsomnak
Sidesy Janosnak az .Sddoísmegh 300 forintba, mely harern zaz formtoto
eö feölsege proventusabol adoth az zalagrá es az marha volith minth egy
negy eztendeigh ikewbe, ha az eozvegy azzon az marhat akarta, hogy oda
ne wezzen, az barom zaz forintbJnaik zeríth keHetik ténny, \kez penzwl
meglh adny, az vsura - es penágh de singulis centems 25 florenii min-
den eztendeore tudoth, rnely summa az vsura es teoth florenos 300. Az
megh newezeth vsurayrth kelletek az eözvegy azzonnak három jobba-
gíoth, keth szellerth adny, oogy az rnarhayath meg terítettek. Annak
feö1eötte az eözvegy azzony zaboth is adoth metretas 200.
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A lap szélén jegyzet: Ex confessione Hebrej et liter-is dominae relic-
tae ac attestationes judieis nobílium, quam veríssímum sit, quod profert
in primo articulo.

OL. Pozsonyi karn. Litt. ad Carner. 1594. febr. 25. (Posonío transmíssum) mel-
léklete.

453.

1594-1600. Zehendtner Tamás lőcsei polgár álcímen letartóztatta Weisz
Izsák krakkói zsidót, aki jogtalan bezáratása miatt bűnvádi pert indított
Zehendtner ellen, melynek iratai megvannak a lőcsei városi levéltárban.

Lőcse város levéltára XV. osztály, 1. csomó 13. sz.

454.

1595. Kioonat Köveskuthy Balázs pénzbevéteIí és kiadási számadásaiból:

,,1595. Regystrwm az penznek introitussáról és exitussarol, mellyet
en Keoweskwthy Balas ikezemhez wetthem .... (14. b.) Azonyom eő
nagysága wetth harom wegh Sido waznoth, meljben wolth 48 reffh,
attham értthe fl. 7. den. 20."

OL. Batthyány-levéltár, XVI. századi szám adások közt.

455.

1597. Kioonat a soproni vámtarifából, mely szerint a zsidók és újke-
resztények dupla vámot fizetnek.

"Az Sidoktul vagy Vykereztinjektul mindenemő marhatul Dupla-
vara(!) jár."

Házi Jenő: XVI. századi magyar nyeívű levelek Sopron sz. k ir, város levél-
tárából. Sopron, 1928. 237.

456.

1597. Az ezen évi XV. törvénycikk megújítja az 1596. évi X. törvény-
cikkben foglalt és többek közt a zsidók megadóztatásával foglalkozó

rendelkezéseit.

"Renovatur vero hoc loco antioulus decimus constitutionum pub-
licarum anni nonagesimi sexti. §. 1. Ut nimirum nobiles quoque ses-
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sionati, inquilinos habentes item anabaptistae, Judaei, plebani, et con-
cionatores non possessionati eo modo, quo in ipso articulo continetur,
taxentur." Ezek az 1598.évi X. törvénycikk értelmében esküjök alapján
adóztatandók, amint a törvény elrendeli: "Ii omnes, in quolibet comitatu
taxentur per vicecornites, judices nobilium et alias potiores nobiles, juxta
eorum juramentum, quo se ad administrandam justitiam obstrinxerunt.'

Corpus Juris Hungarici 1. k. 570, 587.

457.

1599. rnárc. 10. Pozsony. A magyar kamara Aron Jakab kismartoni zsidó-
nak a harmincadon lefoglalt nemes prémjei és ezüstje miatt újabb uta-
sítást kér a főhercegtől. Az elkobzást jogosnak, a zsidó védekezését ha-
misnak állítja, hivatkozik a vámszabályzatra és a vámgyakorlatra és fi-
gyelmezteti a főherceget, hogy ha ilyen mentegetőzést elfogadnának,
akkor a harmincadjövedelem igen meg fog apadni és így a kincstárnak

nagy kára származik.

"Serenissime Princeps etc. Fidelitatis etc. De restituendis certis
pellibus Iutrínis, Iibrinis, lynceis, mardurinís et vulpinis et rebus quoque
quibusdám argenteis, Jacoba Aron Judaeo ex Eisenstat per perceptorem
Moeaviensemnaiper conf'iscatis,benignum Serenitatis Vestrae mandatum
secundo die huius currentás mensis Marty editum, humillime accepimus
et Jegimus. Existirnavirnus autern adhuc Serenitatem Vestram demisse
ulterius informare, qualiter confiscatio ipsa facta sit. Res autem, uti
nobis dictus Perceptor perscripsit, cuius literas sub B. in specie exhi-
bemus, dta se habet, quod ipse Jacobus Judaeus pelles Lutrinas et fib-
rinas centum et unam eduxit, de quibus nullam schedam habuit, sed
saltem signum hoc sub litera A. et sub nomine Marterstorff produxit;
quod insufficiens sit, Serenitas Vestra pro sapientissima sua discretione
clementeriudicare poterit, praesentim cum pelles quoque israe non 92,
uti Judaaus Vestrae Serenitati exposuit, sed uti nos dictus Perceptor
informat, centum et una fuerit. Qui cum rieque numerum ipsarum pel-
lium sincere professus sit vel ex eo apparet, fraudem ipsam commisisse.
Quod autern allegatur eum pélles has a quodam negotíatore Keö-
zeghiensi (qui alias a solvenda tricesima imrnunes esse praetenduntur)
coemisse,nobis de hac Keözeghíensi immunitate nihil constat, cum Liber
Vectígalis Regíi et instruotio rtricessmatorum in genere de omnibus in
Regnum inductis ei e Regrio hoc eductís itricesimam competentem exi-
gendam esse (quod tamen ipsum non fuisse, dam superius ostendimus)
praescribat, sed etsi Keözeöghíenses a solvenda tr icesima immunes es-
sent, tamen negatiatores illi, qui res et nnerces qualesounque ab ipsis
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eoemunt easque e Regno educunt, imrrumdtatem hane riostro dudicio silhi
usurpare non possirat.Nam licet domini quoque Barories et nobiles Regnt
huius, vigore constdtutíonum publicarum aib alűodiaeuris Ipsorum pro-
priis nullam tricesimam se se solvere praetendant, tamen si alius
quispiarn tales res, in allodiatura etiam propria alicuius Magnafis aut
nobilis procreatas emerut, et e Regrio eduxerit, debet solvere de MS tri-
oesírnam competerstem. De alíís vero pellibus numere 131. sohedam,
quam Judaeus h.8lbuit,hic quoque ID specie sub litera C. producímus, in
qua exolutae de his pelilibus tricesimae, nulla pláne flit mentio; quod
autern supreffilus tríoesimator Ovaríensis, egregius Laurentdus Schrőtter
in testimonic suo pro ipso Judaeo expedito, factum hoc excnsat et errore
et neglágentia scribae exohrtionem tr icesimae in sohedam specifioatam
non esse asserdt, ea excusatío vix locum habere potest, tales enim sche-
dae, IUibisubscriptio talis est per trjcesímaacrem, quemadmodum in hac
scheda factum est, nunquam surnuneur .in perceptura et pro testimonic
saltem, quod merces in i11a speoífícata e Regno non educentur, dari con-
sueverunt. Et Ideo persuadere nobis non possurnus, errore aliquo id
contigésse, potíus rnalitia et perfldia scribae fisoumque fallendi studio
data opera id facta fuisse augursmur. Sed etsi errore forte aliquo id
evenisset, errata tamen neminem excusant, nam si erroris excusatio ad-
mutteretur, nunquam aut Taro maledactor aliquis puniretur. Neque id ex-
cusare potest Judaeum. quod Schrötter dícit, eum meroes suas rjte et
legitime (quod tamen ipsum non fecisse iam superaus ostendimus) signi-
ficasse et proptereá etiam, sri tr.icesirnam non persolvisset, indernnem
habeni debere, hac ratíone enim negotíatoríbus ipsis magna sane janua
ad fraudern commsbtendam daretur ert; plures sub ihUlÍusoemodi spe, quod
ubi res et rneroes eorum periculo confiscationis subiicereneur, eas per
professionem qualitatís et quantitatis earundern redarnere valerent,
multas merces sine trícesfmae solutione educere et inducere attentare
posserrt sicque raro aut fontassis nunquam contrahandum aliquod de-
prehenderetur, nec in eius patratores animadverti possent. Quod vero
ad res argenteas similiter ipso Judaeo confíscatas ateinet, quamvas nulla
speoifica in libro veetigalís fiat mentio, an de rebus argenteís tricesima
aliqua et qualis exigi debeat, tamen generalis est censura et sententia,
quod de rebus, si quae forte ex Iibro i110omissae essent, tcicesimatores
iuxta illarum pretia tricesimam exigerere de singulis viginti florenerum
rebus unum florenum tricesímae capere debeant, prout ex hisce addáto
articulo, ex Iibro vectigalís desumpto, phiribus videre est. Tenebantur
igátur riostro tenui iudicio, diotus Judaeus de his quoque rebus argenteis
competentem trrcesirnam solvere atque Idipsurn, quod loco defensionis
suae allegat, quod videlicet cum dictis rebus argenteis ad nullarn trice-
sirnam venerit, dllum magís convincit. quam absolutum et immunern
reddit, vel ipso namque facto, quod tricesimam declinaverit, poenam
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confiscationis rerum suarum argentearum ineurrit, constantern sit, ne
quispiarn negotáatorum cum rebus et rnercibus suis Ioca tricesimarum
praetérdre debeat sub eadem poena. Aut vero, si 11JUllatricesima Vienna
et usque ubi confiscatio facta extitisset (prout idem Judaeus in scripto
suo Camerae huíc porrecte nullarn Iuisse praetendit), debuisset tamen
apud telorieum Viennensem dictas merces profíteri etteloneum debitum
de ,illlis solvere sohedamque super persolutione telonei pro tesoimonio
aceípere. Alíoquin enám, si cítra omnern poenae metum quaesteres
telenea Suae Maiestatís tricesimas praeterire auderent, vix eorum
aliquis justas et Regias ac communes vias frequentaret, sed dechinatis
solrtis teloneorum et tr-icesimarum locis per avia spe reservandae penes
se trioesimae vel telonii duoti, res et merces suas educere et inducere stu-
dererst sicque paruoiaut nulli omnino proventus ad telonía et tricesimas
conferumtur neque ulilis deninc teloneis vel tricesimis opus esset. Rebus
itaque sic, ut praemissurn est, staritibus et se habentibus, Serenitas
Vestra benigne ulterius delíberare dignabitur. an merees sicque confis-
catae dieto Judaeo Testitui vel omnino ob praescriptas cansas et rationes
pro vero et Iíquído condrabando(!) fdsoo mancipara debeant, nos accepta
superinde clementi Serenitatis Vestrae resolutione eidern obsequi
parabimus .

OL. Expeditiones Camer. Poson, 1599. márc. 10.

458.

1599. június 21. Kuxmat Jobbágy János szalonaki udvarbíró bevételi és
kiadási számadásaiból:

,,1599. Az pénznek exitusáról ... 21. Junii. Vettem vram őnagysága
parancholattyabol az thörök Sidonak ött réff zöld Isthametott, refit per
f. 1. den. 15, facit f. 7. den. 75. Kez penzt ís attarn ezen thörök sidonak
Hung. f. 2.... 5. Augusti. Attam Rohonczon Zabo Paalnak az Sido török-
kel Lakompakra hogy ment költséghre Hung. f. 1. den. 50."

OL. Batthyány-levéltár, XVI. századi számadások között, quart alakú papír-
füzetben.

459.

1600. április 24-1601. maJus 13. Kivonat Jobbágy János udvarbíró ro-
honci pénzbevételi és kiadási számadásaiból:

.Regístrum az pénznek introitussaról és exitussáról, rnellyet én
Jobbaghy Janos eztendőtt által kezemhez vettem: ... (25 a. lap). Eo die
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(azaz szeprember 10.) chynaltattam vram ő nagysága paranchyolattjából
Kwzegen az 'iörök Sidenak egy vy könyw kocsyt rninden zerzamawal
es vasazasa-u eggyetemben. Attam twle Hung. fl. 13 ... (27 b. lap). Eo
die (októbe . 15.)attarn azzonyom ő nagyságaparancholatajabol az Thörök
Sidonak, kywel ő nagysága ados volt neki Hung. f. 6."

OL. Isatthyány-levéltárban, XVII. századi számadások közt.

460.

1600. szeptember 15. Kolozsvár. Ismeretlen jelentése az erdélyi hadmoz-
d1tlatokról és más eseményekről. A jelentés a bécsi udvar számára ké-

szült. Ebben olvashatjuk:

"Alle Wallachen, Razen, Juden, und Griechen, so sioh weydisch
befínden, werden von unseren níedergehaut, und solle Er Weyda zw
Weyssenburg sein."

Bécs, Nationalbrbliothek, Cod. 8973, 457.

461.

1600. szeptember 23. Prága. Az Erdélyből érkezett futár többek közt a
következő hírt hozta:

"Dieser Tag seíndt híesíge Juden von Markt Craccau kommen, con-
firmieren des meineédigen Bathori und Gross Canclers in Polen durch
des Wallachen Sohn in der Moldaw nit aldein erlittern NíederIag, son-
dern das Er Weyda dieselibelllmit ihrem Volk auf 7 MeU verfolgt und
gesohlagen habe."

Bécs, Natíonaloíblíothek, Cod. 8973, 476.

462.

1600. Kivonat Díllich Vilmosnak 1600-ban Casselban megjelent "Vn-
gerische Chronica"-jából. Művének l3/b. lapján leírja, hogy ekkor Buda
és Pest ihat városrészre oszlott. Ezek közt a negyedik városrész: ,,An der
Donaw <liberist das grössest Theil, doch mit ,iJl1 die Mawren eingezegen.
und wira genennet die Wasser und Judenstadt ... Ami dem andern Vier
der Donaw ist Pest, der sechste rtJhetldíeser grossen Stadt ... eine fest
erbawene Stadt, mit einer zimLichen stareken Bürgerschafft, in eíner
Morasischen ebne, sehr vnbequem zu belagern, und wird mit eíner
Scháffbrücken an die Judenstadt angehenget."

Ballagi: L rn. 445-446.
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463.

1600. Kivonat Istvánffy Miklós: Historia Regni Hungariae című művéből,
melyben leírja, hogy a Spanyolország ból kiüldözött zsidók Mehemet fe-
jedelem nevében a császárhoz mentek a békéről tárgyalni és mi lett ezért

a büntetésük.

"Et non multo post, Judaci quidarn ex Marariorum genere, qui olim
a Ferdinando rege Hispánia pulsi, Thessalonicae sedes sibi fixerant, de-
prehenderentur, qui nomine Mehemetis principis ad Caesarem venire,
ac homínes dmprobissírní lingua Hispanaca, cuius gnarí erant, pacem
tractare ausi essent. Quos propria culpa et temeritate tantam rem tam
audacter agressos Caesar, quum ultirno fúreae supplicio afficere debebat ;
mitiori tamen et diutuma caroeris poena castigavít."

Istvánffy: i. m. 474.

464.

1600. A Nyitra megy ei egy telkes, címeres nemesek, molnárok, anabap-
tisták és zsidók összeírása:

"Regest:Pumtaxae Nobilium unius curiae et Armatorum, ítem Moli-
torum, Anabaptistarum et Judaeorum in comitatu Nittrierisi exístentium
anni Domini 1600. Judei in Sasiri et Holych commorarrtes taxati sunt
florenis 12."

OL. Conscriptio dicarum. Nyitra vm. (Bakszám 2560.)

465.

1601. augusztus 20. Kivonat Massa Simon és Fuchs Márk krónikájából,
melyben okadatolják, hogy ekkor miért sarcolták meg Kolozsvárt hatal-
mas összeggel, 15000 forinttal, ami nem tévedésből történt, hanem:
"propter singular ia quaedam eaque @ravissima delicta, puta, quod Si-
gismundum réceperant et foverant contra Germanos, cum Oppoli diffu-
gerat, et turpiter eíectís commlssar-lis sacrae maiestatis ipsum sedern
reposuerant, denique, quia urbs illa oppleta (soilicet Claudiopolis) esset
variis et sordidissirnis sectis, Ariana videlicet. Anabaptistica et Judaica.
His de causís Basta et Michael vaivoda a Caesareo instructi venerant, ut
per haydones urbs funditus dirueretur ac solo aequaretur , neque par-
ceretur etiam parvulis."

Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó, V. 309.
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466.

1601. A Nyitra megyei egy telkes, címeres nemesek, molnárok, anabap-
tisták és zsidók összeírása:

"Tax,artio nobilium unius curiae et Arrnatorum, item Molitorum,
Anabaptistarum, Judeorumque in comitatu Níttríensi existentium. Judei
in Sassin et Holicz commorantium taxati sunt ad flor. 12."

OL. Conscriptio dicarum. Nyitra megye. (Rakszám 2560.)

467.

1602. Nyitra megyei adóösszeírás:

"Regestrum connumerationis domorum fumalium comitatus Nittrien-
sis, ittern super taxatione Nobilium unius ouriae et Arrnatorum ac etiam
Molrtorum, Anno 1602. Judei in Sassin et Holych ad flor. 6."

OL. Conscriptio dicarurn. Nyitra vm. (Rakszám 2560.)

468.

1603. február 28. Ecsed. Báthory István országbíró végrendeletében in-
tézkedik régi papi ruhÓJkróZ, hogy adják el, de se pápistáknak, se zsidók-

nak nem szabad megvenniök.

"Regy pap öltözöym uadnak: es affele papi kőniuek, kjk az eczedi
tanhazban uadnak. Az pap öltözökett egi nagi zekrenibe rakattam. Ezek
felöll Isten utana igi rendelek es illien testamentornot tezek: Myerthogy
az reegyek Istény tyzteletre czynaltattak uolt, noha zegeníek uöttek
ezekbenn. hogy baluanioztanak uellek: noha ők io uegre akartak uellek
elny: En ys annak okaert magarn zwksegere (ha Isten ra segit) el költe-
nem nem akarom, hanem Isteni tizteletre, Isten tíztessegere akarom
rendelnem hadnom: Illyen formann, hogi ha en eletemben ueghez nem
uyhetem is: de holtom utann uagi penzenn agiak ell, auagi ha el nem ad-
hattíak: giöngyet es áslogiat feytessek le, akik gíöngiössök benne, akik
pedig nem giöngösök, sem islogosok, sem ezüstösök, hanem cziak ualami
köz marhaak, azokat is mind ell agiak, az kik ezüstösök, azt rollole le
uegiek es az ki közölök olliak, kiből az ötuössök ezüstöt egethetnek, ezüs-
tőtt egessenek, de papistaknak, se sidoknak ne aggíak, hanem egiebek-
nek akar my rendibelieknek aggtak ell penzenn, rnynd giöngiöstöll. Az
öreg köniueket metelljek ky es ozzak Iskolakba ualo giermekeknek
köniueket bele kötni jo Iezenn ... Ha pedig latnaak hogy olili dolog ta-
lallia őket, kj mja soha semmínemő utonn sernikeppen ueghez nem
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uíheük: sőt ismeg papista kezben esneek, Rakassanák egi nagi tüzet es
mínd meg égessek őket, 1egiek(!)porra, senkinek egripenz arrat se aggia-
nak 'benne, zellel Iutassak fel az poraatt. Neon akarom, hogí többe bal-
uanyozasra kellyen, az ti lelketek terhe alatt es hitetek zerent, igi es
senki intisire egi pontal !külömben ne czelekegíetek, kit ha nem czeleked-
netek, aggíatok az úr zini előtt az itiletbenn zaamot Tolla ... "

OL. Esterházy 'hg. levéltára, Rep. 4. fasc. B. 'll. 12.

469.

1603. Hadi adó összeírás Nyitra megyében:

"Taxa bellica Nobilium unius euriae et Arrnatorum in comitatu
Nittrrensi degerrtium in anno Domini 1603. Judaei in Holich ad flor. 4.
Judaei in Sassin ad flor. 4."

OL. Conscríptio dicarum. Nyitra megye. (Rakszám 2560.)

470.

1604. augusztus 25. Galgóc. Kivonat Török Benedek fiának, Török Ba-
lázsnak végrendeletéböl:

"Bn Teöreök Balas, az neh.ay vitézleő Teöreök Benedeknek meg-
hagiouh fia, teszek illen 'rendelést avagi testamentomoth ... Az harma-
dik fekete eöregh Iádámban ezek az aprólékok vannak (kivétel nélkül
könyvek) ... 21. Maranteae Venusii, iure consulti clarissimí: Tractatus
de ordine [udaeorum."

OL. N. R. A. fase. 350. n. 35.

471.

1604. Szombathelyi Pál deák névleg meg nem nevezett zsidónak 14 hód
és vidra bőrt ad el.

Sopron város levéltára, lad. 54. fase. 1. n. 1/14.

472.

1605. május 6. A lánzséri várban van az egykori OZáh Miklós érsek ha-
gyatékából származó berendezés tárgyai között:

" ... Níolcz darab uy uadazo Jcarpít, kilenczedik az :kJt a Sidetul
uett 70 aranyon, szaruas uadazat ... "

OL. Esterházy hg, levéltára, Rep. 12. fase. Q. n. 630.
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473.

1606. június 26. Prága. A császári titkos tanács leirata a császári udvari
karnarához. Petrasco vajdának a felség részére átadott drágaságokért
15000 tallér járna. Petrasconak most 5000 tallérra lenne szüksége, hogy
zálogtárgyait kiválthassa. Az udvari kamara az 5000 tallért szerezze meg,
hogy Petraeco a 20 000 tallért érő zálogtárgyakat kivált hassa, nehogy
kénytelen legyen azokat a zsidóknál hagyni és így nagy kárt szenvedni.

"Der Kayserlichen Hofkammer hiemrt anzuzeígen. Die Herren ge-
heimben Rath wissen sich zu erindern, dass Ihr. kaíserliche Mayestat ...
vor einern Jahr dem Petrasco Waida, umb die Ihr Mayestát dagebene
Cleinodien fünfzehen tauserrt Taller zu geben genadigist bewilligt. Die-
weil dann aníezo gedachter Petrasco bey Ihr Malestat Iünf tauserst Tallér
in Absohlag engeregter Solnilden begehnt, damit er scine Pfandt, so
ihme sonsten anne wönig Tagen bey den Juden verstehén würden, lösen
künne, so wirdet Sie, die Ho:fik.ammerIhme die fünf tausent 'I'a!l:leranzu-
schaffen , sonsten würde Er die Pfandt, so über zwanzig tausent Tallér
wer-th, den Juden lassen und grossen Sohaden deiden rnüssen. Ex Con-
siha Secreto, 26 Junii anno 1605.

Rabus m. p.
In Consilio Secreto repetatum und austrüglioh vermeldt, dass Ihme

5000 Taller aus Genaden und 151m Talder für die Cleinoter langst durch
Ihr Malestat bewilligt seye. Intereedírn für Ihrie die Herren Geheimben,
dass man ihme aus den Beheirnbísohen Restanten hilfen solle. Die Ju-
den auvfordern und mit ihnen die Auslösung verabreden. 3 Augusti 605."

Bécs, közös pénzügyi levéltár (Hofkammer), Hungarn, Iasc, 14431.

474.

1606. szeptember vége, Prága. Jelentés a Hueber Joachim császári udvari
fizetőmester, továbbá Petrasco és Marco vajda közti tárgyalásról. A

Petrascet illető rész a következő:

"Auf Euer Gnaden mir vor etlich gegebenen mündlíehen Bevelch
hab doh gedachten Herrn Petrasco zu mir erfordent und von Ihme ver-
nomben. was er hie aHenth.a1ben schuldig. Der mioh oeríchtet, dass sieh
gedachte seine Schuld bey Christen und Juden in allen, mát sambt dem
Interessein 5000 Taler erlaufen werde, mit Erbieten, dass Er Euee Gna-
den ein specifícírte Verzeichnuss, wem und welchen Leuten Er sehuí-
dig, auoh was Er idem versetzt, und wie viel Interesse darvon verfallen
ist, ubergeben wolle."

Bécs, Hofkammer Archiv, Hungarn, fasc. 14433.
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475.

1611. január 15. Prága. Ifjabb Henkel Lázár levele ThuTZó György nádor-
hoz, melyben többek közt a következőket írja:

,,Mivelhogy minden bizonnyal hiszem s vélem is, semmi kétségem
sincs benne, hogy Nagyságod még jól emlékeznék reá, minemü :nagy
szeretettel, tiszta szivvel és jó akaratta! szolgáltam én az Nagyságod in-
tésére, biztatására és kérésére az szegény megholt és bódog emlékezetű
Mihály vajda fiának, Petrasco vajdának. nemcsak az ő marhályánaik az
zsidóktól, melyek immár teljességgel mind vesztében voltanak, mástól
kölcsön kért ~ész pénzemmel kíváltáséval, hanem azon kivül is ittlété-
ben az ő nagy szükségében és fogyatkozásáiban sok képen, hol kész pén-
zemmel, hol pedig egyébiféle adósságát nem csak magamra vévén, ha-
nem meg ds fizetvén, ugy annyira, hogy az adósság többre rnent és ne-
vekedett egygyel mással 15000 forintnál ; ezeket pedig én rnind csak az
Nagyságod kedvéért cselekedtem Petraeco vajda urammal."

Tharrzó-család levértára Árvaváralján.

476.

1612. április 10. Nyék. Bodó Benedek utonálló vallomásában említi, hogy

,,11). Vdsy SaagJhy Istokkal Csepregnél fosztott egy Sidot, az kinel
egy vegh uaszon volt, s kett wres taniztra."

OL. Múzeumí törzsanyag.

477.

1612. április 26. Bécs. Kurzbachné, született lobkovitzi Poppel Katalin,
Batthyány Ferencné nővére, Schmeisz József bécsi udvari zsidó felesé-
gétől, Lidától 1450 forintot vesz kölcsön hat hétre a felsorolt zálog-

tárgyak ellenében.

"Ich Catharina Kurzbachin, geborene Popplin von Lubkowitz etc.
Freyen thue kundt, dasz ich heut data den sechs UIDd zwanzigísten tag
Aprilis anno. 1612 Lidae, Josephff Schmeiszen Hoff Juden weib in Wienn
versetzt habe ein sohnuer rondl orientahsche Za:hl Perden. der-en an der
Zahl seindt Sieben Zehen hundert acht vnd fÜJnffziglk.Itern ein guldenes
Halszbanndt von Spannischer Arbeit, darinn seind vier vnd zwantzig
Stüokh, .in der ersten zwölff stückihen, in einem jeden ein orientalisoher
Diamant, in den andern zwölff stüokhen, jn einern [eden zwey oríenta-
lische Carttaz Perlen. Díszes alles in einern futteral1 verpitschirt etc.
Noch mehr zwey Möndlein einen Adtlaszen rnit zwey Perlen Premen,
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dasz ander von Sammeth nur einern Perlen Prem, mit rotten Türckíschen
gulden stuokh gefü ttert vnd mit Per len gesttekten auszsohlagen auch be-
sonder verpetschirt.

Auff solches alles hat mir obgemelte Judiri gelíhen Vierzehemthalb
hundert Reinische gulden an Teutschem geldt, vnd seind vnter diszer
Summa geweszen vierhundert gulden an Tuddiohén Zehen fur ein gul-
den g:erariJt,solche gemelte vierhundert gulden soll rnan ilhr, der Judin
auch widerumb also in Tuddichén mit r ichten. Ist rnir gemelte Summa
geltes auf seohs wochen lang gelíhen worden, doch dasz man ihr der Judiri
vor einern jeden Taler denselbigen zu 70. kr. gerait woohentlich zmey
wienner d(enar) Interesse zahln. Ob man aber solohes Pfandt yor den
gesetzten sechs woohen wider ablöszen wurde, soll man den ihr doch
die Pension der seohs wochen ver voll entrichten, wofern man aber
díszes Pfandt lenger stehen lisze vnd yor einem halben Iahr nit ablöszet,
6011 man ihr schuldíg sein dasz interesse der Zeit nach zu entrűchten,
des .gleichen soll sie die Judin dasz Píandt auch ndt vereuszern, sondern
lenger auf zu halten schuldig sein.

In fall aber nun vnter meinem Frauen Sohwestern, der Frau Batthi-
anin, oder Frau Grafín von Sol1msz etc. eine oder die ander gedaehtes
Pfandt an sich zu löszen begehret, soll es ihnen gedachte Judin ohne
weigerlich zu Iöszen geben. Zue Vrikhund vnd mehrer Versteherung hab
ich diszer ausz ein ander geschnittenen Zettehl Ziren gleichs Inhalts
vnter meíner Hand vnd Sigell verferttigen, eines yor mich ,beihaJl<ten,das
ander aber der Judiri zu stellen Iaszen. Acturn Wien, ut supra,

Khatrina Kburzpachín
geborne Popplin von Lobkowitz. mp .•

(Círneres gyűrűs pecsét
helye.)

Más írással: An heüdt datto, den viertten Juni Anno 1613. hab ich
von dem woli1geborenHerrn, Heren von Batthian freyhem etc. an diser
Sohultdas Irideresse bisz auf den hetindigen Tag bar empfangen fünff
hundert und 70 f. Rei. vnd an der hauebt sumba die vier hundert f.
duthka vnd dan 30 f.in 'I'eítsoher Münz. Verbleibet noch an der Hauebt-
sumba neyn hundert vnd 20 f. 'VIndsoll also diser Sohiultbrieff mit den
Pfanden vnd Inderesse aller dings in seinerr vorigen Crafften, wie dar-
innen von Word zu Wordt vermelt ist völliger Contentierung verbleiben
vnd gehalten werden. Zu Vhrkhundt hab ich meine eigen Handtschrifft
hierunder gezeichnet. Wien, den obgemeltem Dattumb.

Batthyány Ferenc írása: Kel ezértt f. 454.

,~~ ~~;"T rWl'~lV ~O~~1'~
A héber betűs aláírás olvasása: Ich Josef Schernajes Hof Jud.

OL. Batthyány-levéltár.
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478.

1613. március 1. Br. Kurzbach László Gyula a felsorolt zálogtárgyak
ellenében Lida zsidónőtől 70 német forintot vesz kölcsön és egyben a

majdan esedékes kamatot is kiszámít ja.

"Ich Ladiszlausz Juliusz Khurzbaoh freyherr bekhén mit diessen
schein, dasz áeh von der Ludta Judín den 1. Manti anno 1613. Jahr 70
Teutsohe gulten empíangen habe, entgegen hab Ich ihr geben 12 gul-
dene ROSélinkhlain vnd ,grosz vnd ein silibersz rosz zeug 2 stuckh, vnd
ein Nossenbandt, auch 37 silberne spangen, destwegen gib ich ir vo1li-
gen guldten die Wochn 2 Wiener Pfennig. Bringt dasz Jahr Interesse 26
Taller. Die Haubtsumma ist 70 Teutsch gulten, bringt 60 Taller zu 70 kr.
Auf ein Jahr dasz Interesse Ibr.ingt 26 Talíler zu 70 kr. Zwei Jahr ver-
loffen auf zuekhuníftigen 1. Martj anno 1615, br,ing.t zuesamen in einer
summa haubt vnd Interesse: Summa alsz 112 Tallér zu 70 ikr."

Kívül: H{err) Kuerzpaehen saoherr bey Juden, bis l. Marzy Anno 161'5. 112
'I'akler.

OL. Batthyány-Ievéltár.

479.

1613. június 4-1614. május 1. Schemajesz József feleségével való el-
számolás.

"Nach der ersten abreisung von den 4. Juni des 1613. Jars ist rest
verbliben f. 920. Bringt Taller zu 70 kr. - 788 kr. 40. Von den Taller
ein Woahen 2 d. bríogt bis auf den ersten May des 1614. Jahr f. 315.
Summa f. 1235. Derari hab ich an heind data von Mellchior Lenner
empfangen f. 935."

Kiuiil: Judin [üngste abreitungs schein.

A szöveg mellett baloldalt:

,,~
A héber betűs aláírás olvasása: Ich Josef Schemajes Hof. Jud.

OL. Batthyány-levéltár.
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480.

1614. július 24. előtt. (Nagyszombat.)
A nagyszombati kereskedők panasza a magyar kamaránál, Baráti úrnak
zsidó vámosai ellen, akik három-négy annyi vámot kívánnak, mint a régi

szokás volt.

"Spectabilis ac Magnifice Domine, Domini et Generosi ac Egregii Do-
mini nobis gratiosissimí. Salutem et servitiorurn riostrorum addictis-
sirnam comrnendationem.

ChilaJkezerth kelleti'k Nagisagodath es Kegielrnetöketh keniörgesunk
altal megh találnunk, rnind kegielrnes Vrainkath, miuel hogi idlen ini-
uriank törtenth az Barathi Vrnak Zido vamosj miath, mirrth hogiaz mi
kereskeödesünk ugí minth Morua Orzaghra uagion, marhanknak vetele
es keresedesünk. az varnott Barathi Ur jószagaba ighaza:n rnindenkor
megh attok az reghi zoleas zerinth es eö Fölseghenek is sok hamath
fizettunk , de rniuel hogi az rnastani Zido varriosok feőlötte ághen hábor-
gatnak ibenunketh, ugi mínth harern auagi negi anith es ikiuannak, az
minth az reghí szakas uoltheginehani uamon az Barathi Ur jószagaba
es sdnten azth akariak, hogi minden darabrol darabra megh ielenohiek
minden egi harmicadon, ugi eleö zamlalliok az maohankath, ki soha sem
uolth. Mostan tudgia harmiczados Vram, az Vyhely, hogi sokan uannak
ollianok közülünk, hogí nem kíuankoznak föl menni az sokadalmokra.
Oka ez; fölötte igen haborgatnek bennunketh az varriosok es ö Fölseghe
provenbussa és auual keuesbedigh. Annak okáérth keöniörgünk alazatos
san Naginak és Kegitöknek, aniruth kegielrnes Vcaimknak, ihogiyrna Vra-
saktok az Barathi Vrnak, hogt az Zido varnosoknak paranchiolna megh
az reghi ususba fölleb ne sarchiolnanak az vamosok, hogi mi es giakrab-
ban eö Fölseghenek teőb jeöuedelrneth adhassunk. Nagísagodtol es
Kegítöktöl kegielrnes ualazth uarunk,

Spectabili ac Magnirieae Dominationi Vestr-ae et Generesis Domina-
tiondbus Vestris servitores humilími.

N. Meroatores 'I'irnavienses.
OL. Lia. ad Carner. Poson, 1614. jul. 24. melléklete.

48l.

1614. július 14. Pozsony. Bornemisza MikLós, vágújhelyi harmincados je-
lenti a kamarának, hogy Baráti úr zsidó vámosai a szokottnál nagyobb

vámot szednek és csökkentik a Morvaországba irányuló forgalmat.

,,Magnifice Domine, Domini ac Generosi Domini mihi gratíosíssimi,
Salutem et servírn rnei commendatione praemissa,

Az Nagísagod es KegetökCommíssioíabol es ez Szombathi emberek
keresködö supplicatioiabol megh ertöttem az Barathi Ur Zido Vamosira
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ualo panaszokatt. Nagigodath es Kegi.elmetöketh igi informalhatom az
dologli feleöl, hogi mikor az harrnincadra jőnek Vyhelbe, nem ohiak
az Szombathi kereskeödö emberek panazolkodnak, azokra az Varnosokra.
hanem Galgoczi, Uyuari es Comaremi kereskeődö emberek sinten ha-
sonlokepen panazolkodnak, hogí meltatlan, az ki arinak elötte nem uolth,
kett auagi hamm anni Varrnott ueznek raitok az Zidok, ki miath ugian
ritkan kezdenek feöl ya'rn~ Moruaba, az mint az kett Angaeiaoa ualo
Proventusbol js rnegh aranozhattia Nagd es Kegiteök, megh az Parazth
emberek is az szerinth panaszolkodnak, merth nem reghén tamattanak
ezeök az Vámosok. Annak okaerth, ha Nagd es Kegiteök megh talallia
az Baráti Urath yrasa altal, tudom hogi azokath az Zidokath megh
zablazza es a reghi szekas szerinth expedialtattia az Vamokath, mertt
uagion instructioyok, kiItt szőmömmel is lattam réghenten az Varban,
hogi rneldi koehy terhetöl es öregh zekertöl mitt uegíenek Vallott. Nem
tudom.imasth ezek hogí igj sarchohliak eökett. Euuel az Vr Isten eltesse
Nagdath es Kegielrnetöket. Dátum Posonii, die 24 July, Anno 1614.

Magnífácae ac Generosarum Dominaticnum Vestrarum servitor hu-
millírnus Nicolaus Bornemisza. trdcesimator Vyheliensís.

HáJtám: Magnífíco ac Generesis domímis,domino S. Caes. Regiaeque Maies-
Latis Carnerae Hungarieae domino Fraefecto et domínis Consfldariis etc. Domínís
m1~higratíoslssirnís.

OL. Kamarai lev. Litt. ad Camer. Foson. 1614. jul. 24.

482.

1614. október 10. - Sopron város tanácsa előtt Lanng Zakariás, a tizen-
két apostolhoz címzett czéh. mestere, néhány céhtársdval panaszt emel a
zsidók házalása ellen és kéri, hogy a tanács e tekintetben a régi szokást
tartsa fenn, a zsidóknak a városban való beszállásolását pedig tiltsa el.

A városbíró a zsidók iuizalását betiltja.

"Den 10. October. Zacharias Lanng als Zechmeíster der heyligen
zwölff potten Zechen rieben etlíchen brüedern erschienen, und sich be-
schwert, wie class etdich denen orüedern das brod vor dem Maul ab-
schnelden mit hausíren. Sonderliohdie Jud e n, weil es nun vor disern
üblich gewesen, das denéri hausieren, die wahren in das Spitall ge-
nuhmnen werden. Also hitten siebey dem alten gebrauch erhalten zu
werden. so wolílauch diebeherbergung der J ru den abzuestellen. Hem
die Faílhabung Frernder deuten an den woohén Marckhten. So woll ist
auch .ihr hitt, die Maut zue Zackhersdorff und Wdmpassdng zue reoht
zue bringen. Verabschiedt: Belariget die Jud e n, hatt herr Startrichter
allen bevelen die hausíerung ibeydenseiben abzuestellen, Sonsten ist auch
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denen Frembden, mit solaher wahren, die ohne dass hier zue finden,
zue hausiren, duroh den herrn Stattniohter ein me stellen bevonlen. An
den wochenmarkhten kan mans íhnen nicht wehren.

Kolosvári és Ovári: Corpus Statutorum Municipalium Hungariae, Budapest,
1904. V/2. kötet 139. 1.

483.

1614. október 10. Pozsony. Az újhelyi harmincados különböző vám-
ügyekben kér utasítást a kamarától, többek között Baráti Aran csejtei
zsidó ügyében, aki vámfizetés nélkül vitt ki egy aranyláncot, de nem

ismeri be.

"Spectabilis ac Magnifice Domine, Domini et Generosi Domini mihi
Gratdosissirni. Salutem et servíeíorum meorum addictissimam commen-
dationem. Nagísagodath es kegiteökett erreöl akaram megn talalnom
yrasom altal, mind kegielmes Urajmath: ez elmulth eztendeoben egi Po-
bedynt Iakozo kereskeodeo ember, Joanries Roczak neueö az Vyhely
praedekator vram jobbagia uitt feö1 Cheh orzagban egi zéker siluath, az
negi louan, maghaen es ott edgiketh el atta, Regia Schedath nem uett
rea. En ueghere rnenuen az dolognak az emberth arestaltam uisza
ieöueth,kitt eö magha is nem tagadhatott, hanem Praedikater Vram
kezesegere el ereztöttem az Urasagtok delíberatíoyaígh. Annak okaerth
keniörgok Urasaktoknak, rnit ke1le uele uegeznöm. Vrasaktok az mínd
paranchollia, az zerinth procedalok. Harmincz forinth kezességben erez-
tottem el, de azth rnongia, ohiak florenis 20 atta el az louath.

Mas dologh is yllen teörtenth. Egi Zido, Barathi neueő Aaron Chey-
then egi arani lanchockatt uetth az mind ertöttem Cheythei emberekteöl
florenis 15 es sine salutata tricesima edukaltha, az mellieth az Zido ighen
tagad. Az feleöl is Urasaktok tudosechion, megh uegiem e ereöuel ray tha
uagi teoruennel keressem e. Harmadik dologh Vyhely kett Takach Morua-
bal indukalth hatakon negi forinth ara fonalath es sine salutata tricesima
Varas kereol hazakhoz urttek délbe, nem yettenek az Varasba az igaz
uthon. En uéghere menuen egez estik uartham, hogi taland be yennek,
minth hogi riem yettenek, keseön estue zolghairnath erettek kwldöttem,
hogi az iridukalth rnarhaual hozzam, eö Feölseghe harmínczadgiara yeie-
nek. Az edgik az marháth zolghaymnak nem akartha ik,üadnj, hanem
Felesege es annia dorongokai zolgainkra tamadtanak es toluayoztak es
arolonak zittak eökett, az rnasodik takaoh az ighen szeghen leghen,
eőremesth az marhat kw attha. Urasaktoktol erre is parancholatoth
uarok, merth az en zolghaim nem toluaiok, hanem ighaz emberek. Uto-
szer effeleöl akartham Urasaktoknak keöniorognöm mind kegielrnes
uraymnak, Serieny Ferencz vram Moruay Suatlon lakozo uett twlern
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magha aztalahoz heth hordo borth es ker-th azoneö Kegme hogí harani-
czad nekeöl az borytt el érezzem. Minthogi magham zeölömbeli borom,
minth hogi Vrasaktok comrnissioya uagion nálam, hogi az uraik joszagath
es nemes Vrayrneth ex propria allodiatura sine salutata 'I'ricesirna el
ereszeük, en is az en zeghen allapatom zerinth az en zabatságom melleth
által ereztörtem az borokath yllen conditioual, hogi ha Vrasaktok az
harrmczadgiauh megh engedy, io neuen uezem Vrasalotoktol es megh is
ygiekezem zolghany, kitt hizem hogi Vrasaktok megh engedni. Euuel az
Vr Isten elitesse Nagdath és Kegte<keth sok eztendeígh io egeséghben.
Datum Posony die 10. Octobris. Anno 1614.

Speotabilis, Magndfioae ac Generosarum Domínationum Vestrarum
servit or hurnílimus Nicolaus Bornemísza, tricesímator Vyheliensís.

OL. Litt. ad Carner. Poson, 1614. okt. 10.

484.

1615. február 18.-1617. szeptember 6. Batthyány Ferenc elszámolása
adóssági ügyében a bécsi zsidó asszonnyal.

"Heunt data, den 18. Februarri anno 1615 in Wienn hat die Judtin
hergelíchen 2800 ganzen Talder, ainen per 123 hungarisahe den.,
thuet 3444 Taler zue 70 kr. Ren. f.
Von diszen 4018 f. Interesse gerechnet von dato bisz

December, ist 43 woahen,die wochen von Gulden ain
wienner den. thuet f.

Summa Haubt guet vnd Interesse f.
Darvon ziehe ich 800 Tallér. Itern mehr 14 Thrung hőnig

per 294 Taler, thuet zuesamben 1094 Taler zue 70 kr.,
Reinisoh gulden f.

Summa restlent auffn ersten Sohuldtbrieff f.
Den 8. Marti ihm gemélten Jahr hat die Judiri abermahls

an ganzen Tallern hergelichen 1200 ganze Talder ebener
rnassen ainen per 123. hung. den., thuet 1476 Taler
zue 70 kr., macht Reinisch f.

Summa erst vnd ander Sohuldbrieíf f.
Von 8. Marti gehet das Interesse an bisz auff den 21. Oc-

tober anno 1616, dasz ist 33 wochen, von der wochen
ain wienner den., das thuet f.

Summa abermahl haubt guet vndt Interesse zuesamben f.
Den 21. October zalt ich der Jüdin 400 Tallér, ain zue

70 kr., das macht Reinisch f.
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4018.-

719,53.2.
4737,53.2.

1276,20.
3461,33.2.

1722,-
5183,33.2.

712,39.3.
5896,13.1.

4666,40.-



43,39.2.
- ._----_ ..'._-_ ..,.'."._----- .

Summa f. 182,19.-
Den 6. September anno 1617 zalt ich Ir aberrnahls 1000

Taler me 70 kr., thuet f.
Wan ioh nun die gemélten 182 f. 19 kr. darvon ziehe, re-

sciert mir mehr gedachte Judiri f.
Ist alles recht gerechner nach Contition desz Schuldbnieffs.

Kívül: Batthyány Ferenc írásával: Mast hogj 20 December hogj
Béczből el mentem, az Sidonének iWlyernszámadást at/tam, hogj erre re-
solválja rnagat és az zalagot rnegh adgya.

Verbleíb ich noch sohuldig f.
Summa tragiah den Rest so man der Judin schuldig

verbleibt herumb aisz f.
Den 21. October gehet das interesse wider an bisz auf!

den 21. November gemeltes Jahr, das ist 5 woehen,
die wochen von ain gulden 1 wienner Pfenníg, macht f.

Summa mehr mahl lhaubt guet vnd Zinsz zusamben f.
Den 21. November zalt man Ir 957 Taller, ainen per 70

kr., macht f'.
Summa restiere dch noch f.
Von 21. November anno 1616 gehet das Interesse wieder

an bis 6. Septernber anno 1617, das ist 51 wochen, die
wochen von gulden, wiener Pfennig macht f.

OL. Batthyány-levéltár, Memorabilia n. 905j5.

485.

1229,33.1.

1229,33.1.

25,36.1.
1255,9. 2.

1116,30.-
138,39.2.

1166,40.

984,21.

1615. február 18-1617. szeptember 7. Batthyány Ferenc újabb elszá-
molása Bécsben Léviné zsidó nővel.

"Heut dato den 18. February anno 1615. in Wien hat die Leuin Ju-
dill Iberg€!lüchenn 2800 .gantze Thalder, aínen zu 123 ungh. d., facit 3444
Thaller zu 70 kr., tut also r. f. 4018.
Interesse vonn 18.. February anno 1615 bisz 8 Marty ist
3 wochen a 1. d. von 1 f.
Adi 8. Marty mehr hergelüchenn 1200 gantze Thaller ein

per 123 d. tt. Thadler 1476 zu 70 kr. vnd al 60.
----,

Summa Haubtguet vrmd Interessze
Interessze vonn 8. Marty bisz 13. December anno 1615 ist

40 woehen von 1 f. 1. d. tt.

50,13.

1722,-.
f. 5790,13.

965,-.
Haubtguet vnnd Interessze 6755,13.
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1615 adi 13. December hieran haltt 800 Thaller zu 70 kr.
vnnd als 6O 933,30.

Rest haubtguett f. 5821,53.
Interessze vonn 13. December bisz letzten May anno 1616

ist 24 Wooherr ad 1., 582,6.

Summa, Haubtguet vnd Interessze f.
1616 adi Letzten May zolt mit 14 Thonnen Höenig a

21 TaHer, rt. 294 Thaller
- ~~---_.- - ---- ~------

Rest f.
Vmbstehenden Restanhero getragerr f.
Interessze vonn Letzten May anno 1616 bisz auf denn

19. October, ist 20 Wochenn f.
Heubtguet vnnd Interessze

1616 adi 19. October zallt 4000 thaller zu 70 kr., tt. alz
60 f.

6403,59.

343,-.
6060,59.
6060,59.

505,5
---------

f. 6566,4.

Restiert f.
Interessze vonn 19. October bisz 21. December anno 1616

íst 4 wochenn, ut. f.

4666,40.
1899,24.

31,39.
Summa ihaubtguet vnnd Intressze f.

] 619 adi 21. November zollt hierauf fernner Thaller 957
alz 70, tt. f.

1931,3.

1116,30.
~-----------

Summa Reszt f. 814,33.
Interessze vonn 21. November anni 616 bisz September

anno 617 ist an der Zeit 41 woohen von 1 f. 1 d. f.
------

Summa Haubtguet vnnd lntressze f.

1617 adi 7. September zollt der Judin ferner 1000 Thal-
ler, alz 70 rtJt. a:lz 60 f.

Obstehunden Reszt des Haubtguets vnd Intressze ab-
gezogen f.

139,3.
--~----

953,36.

1166,40.

953,36.

Verbleibt rnier f. 213,4.

Más írással: Summa in allen Strrtigkheiten lauet ersten abrertung
mit Scheinen rein f. 371. kr. 14.
Dan der Judin cbrertung nach begert sie ier zu restiren f. 158, kr. 10.
Entgegen Ier abrertung nach restier-t sie f. 213 kr. 4.

Kívm: Sdhlus Abraíttung zwischen dem woltgebonrmcn Herrn Herrn Fram-
tzisous Badiany vnnd Lewin Judin al'híer betreffend.
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(NB. Ez az elszámolás nem volt a végső, mert a végelszámolás a kö-
vétkező, harmadik alkalommal történt.)

OL. Batthyány-levéltár, Memorabilia TI. 905/6.

486.

1615. február 18-1618. október 26. Batthyány Ferenc végső elszámolása
özvegy Leblné zsidónővel adósságai kiegyenlítése tárgyában.

"Vertzaiohnus die Schluss Abraittung, so die Leblin Judiri Wittib
dem wolgebornen Herrn Herrn Putían etc. in vndersohiedlichen mallen
gelíchen Haubt summa vnd Interese zu samben geralth.

Erstlich den 18. February 1615 Jar in Wienn gelichen 2800 gantze
Taller, ainern per 123 hung. den. obwohl iezunt die gantzen Taller in
130 hung. den. gehen, doch bey den 123 hung. vnnd 100 vng. per 70 kr.
geraith, bey vnsern Contract verbleiben lasszen, alsz nemlichen die
2800 Taller thuet 3444 TaHer zue 70 kr., ist reinisoh gulten

4018 f. - kr.

Von disen 4018 f. Interessze gerechnet bisz auf den
8. Marti, ist 3 wochen, thuet Interesse

Summa
50 f. 13 kr.

4068 f. 13 kr.

Denn 8. Marty mehr 1200 Taller, die Judin herge-
lichen ain per 123 hung., thuet in gelt 1476 Taller
zue 70 kr. macht

Summa

1722 f. - kr .
.-. -- ---- -- -_.

5790 f. 13 kr.

Von 8. Marty in 1615 Jahr bisz auf den 13. December
tdniet 43 Wochen das Interese von ebbemelter summa
des 5790 f. 13 kr., thuet 1051 f. 21 kr.

-------------- ._---.-

Summa 6841 f. 34 kr.

Den 13. December empfangen 800 Taller zu
thuet in gelt

70 kr.,
933 f. 20 kr.

--- - ._------

Restiert 5908 f. 12 kr.

Von den 13. December bisz auf den 19-ten October
thuet 43 wochen, von obbemelter summa der 1908 f.
12 kr. das Interese
Interese

1158 f. 7 kr.
1158 f. 7 kr.

-----
Summa 7066 f. 19 kr.
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Den 19. adober empfangenn 4000 Taller zue 100 h.
thuet in gelt

Restiert summa

Von 19. actober bisz auf den 21. November von den
2400 f. 21. kr., thuet 4 wochen, bringt

Summa

Mehr empfanngen den 21. November 957 Taler, thuet
Restlent noch dasz rndr vérblejben sedlen benentliohen

Von den 21. November bisz 7. September 617. Jahr
thuet 51 woohen, br1ng1tdas Interessze von den 1324
f. 30. .kr , lbenentlichen

4666 f. 40 kr.
2400 f. 21 kr.

40 f. - kr.
2440 f. - kr.

1116 f. 30 kr.
1324 f. 30 kr.

261 if. 20 kr.
-_._.__._-_._-----------

Summa 1585 r. 50 kr.
Den 6. September zalt ich Ir abermall 1000 Taller zu

70 kr., thuet 1166 f. 10 kr.
-----

Resttert noch 158 f. 10 kr.

diemant perItem Ir g(naden) geben ain guerrtil rnir
120 Taller thuet

Item lbey meínem diners auf Prag gesohiokht 35 Talder
thuet

Item zwen Offen fur Ir ,g(naden) zu machen per 14
TaNer, thuet

Item Ir 'gmaden) der Frauen ein Pister Khőtten per
35 Taler thuet

ltem gultene Ponten per 90 Taler thuet
Item Zárrtl geben Eur G(naden) per 28 ain haíoen

Taller r1Jhuet
Item für seidéne Strimpf 36 Tallér thuet
Jer G(narlen) der frauen 38 TaJilier,geliohen thuet
Mehr für zwen Spüegl 17 Talder thuet
Dem Perlheffter 2 Taller thuet
Item bey den Díner Ir G(naden) der frauen gesohickh

35 Talle:r, thuet
Dem Appotekher 13 Tallér facit
Dem Frantzösen 63 Taller facit
Item deru Plakabicz :in namen Ir G(naden) der frauen

geben 52 Tal!1er,facit
Item 15 Ducaten dem Me1chart thuet
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140 f. - kr.

40 f. 50 kr.

16 f. 20 kr.

40 f. 50 ilu.
105 f. - kr.

33 f. 15 kr.
42 f. - kr.
44 f. 20 kr.
19 f. 50 kr.
2 f. 20 kr.

40 f. 50 kr.
18 f. - kr.
73 f. 30 kr.

60 f. 40 kr.
30 f. 52 kr.



Item 99 1/2 gantze Tallér der Irauen Ir. Gmaden) geben
thuet

Den 26. October anno 1618. mehr gelihen Ir G(naden) in
gelt

Item 14 Tag nacher Ir G(naden) gelíohen 8 Tallér thuet

Summa thuet allesz so nach restier-t zusamben

Daran empfangen von Ir g(naden) der frauen 11 Thu-
nen Hőrung, die Thuenen per 18 Tallér, iedes 21 f.,
thuet zusamen in gelt IbenentJiohen

Restíert noch sohuldig zue bézallen

150 f. 20 kr.

100 f. - kr.

9 f. 20 kr.

1137 f. 7 kr.

231 f. - kr.
907 f. 7 kr.

Kívül: Batthyámy Ferenc s. ,ko írásával: Sidoné válasza az ő számadására.

,OL. Batthyány-levéltár, Mernorabília 905/3. Megjegyzendő, hogyaszámadás
végén az "Item"-ek.kel kezdődő kiadások fel vannak sorolva a Memorabilda n,
905/11, 12 és 15. számú iratokban is, csekély szövegbelí eltérésekkel.

487.

1615. február 18. Bécs. Batthyány Ferenc kötelezvénye a Lőb Mózes
bécsi udvari zsidótói bizonyos feltételek mellett kölcsön vett 2800 tallér-
ról, mely forintra átszámítva kitesz 4018 forintot, melyre Batthyány
ékszerekben zálogot ad, és minden forint után heti egy bécsi dénár ka-

matot fizet.

"Ich Frantz von Batthian They Herr auff Gusing, Sohlanáng' vndt
Rechnítz, Römisoh Khayserlich Maiestath Raeth vndt der Crohn Hun-
gern Stollmeister, bekhenri .hie mit füer mioh vndt meine Érben, das
mier der enbor Moszes Löb Hoff Judt aldhier in Wien, auf rnein bürttlicn
begeren dargelichen vnd füergesteckht hat beneritlichen zwey taussent
aohthundert ganze taller. yetwettern ro hundert drey vnd zweintzig
Vngtaríschen) Pfennig zu reohnen wndt hundert Vng. Pfennig auf süben-
zig khreuzer, wellehe thun in reinűschen) galten per seohtzig khreützer
gerechner viertaussent IVIld aohzehen, gegen Eínsezung Hollsbünter vnd
Kleinotter in vier Fuereallen, verrnig beeterseits gleích vnderschcibenen
vnd auígeríchten specíffioíerte Verzeichnuszen. Solehe Summa gellts ge-
lob vnndt versprioh ich füer mích vnd rneíne Erben, vorbenanten Juden
LIn. Jahres Fryst gegen erlegung von jetern gulten woohentlich ain
Wienner Pfennig zu Irideresse threyllichen (wo nit widenumben in
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gleíchen ganzen Tallern, yedech füer yetern ganzen Taller bundert drey
vnd zwaínzig vng. Pfennig) ZIU érlegen vndt zu bezollen. Doch der ge-
stollt, rnder vorbehallten wouehr das áeh írmerhalb drey Monath ader in
ain ihaliben Jahr, mit soleher Summa gelts, neben erlegung desz dornon
verfollenen Inderesse, moehte auf khomen, rnier gedaohter Judt meine
Píander sombt SchuUtbrieff zuruckh zugeben schuldig sein soll. In fall
aber ich in so khuerze Zeit, nit völlig contentieren khuntte, sonder
Theills es wehr nun vill oder wenig, daran érlegen wuertte, soll all-
spelten sollohes an der Houebt summa, wie auoham Inderesse ordentlich
abgeschrjben wertten. Da aber vnder desszen augemelter Summa gar
nichts erlegt werden sollte, dan soll die gantze Summa, sambt dem In-
deresze von Neündt Damto an vber ain Jahr innen völlig contenttier-t vnd
bezallt wertten. In widrigen aber, da sich die Bezallung der Houebt
Summa vnd Inderésze vber J.aJhresIrást verzieohen oder autgeschoben
wuertte, mehrbenarrter Judt Macht haben soll offtgemelte Pf'antter weyt-
ters zu uersezen vnndt von sich dise Pfantter souill nit erstreckhen thet-
ten, solí vidlgedachter Judt Macht halben den Vberrest an meinen ha-
bentten Guettern zuersuechen. Des zu wahren Vhrkhundt güb ich offt-
gedaohten Juderr-diszen Sohultbríeff , mit meiner aignen Handtschrifft
vnd angebornen Pettschafft. Geben in Wien, den achtzehenten Feb-
ruary .irn seohzehen hundert funff zehen.

Franciscusde Batthian
manu propria (p. h.)

(p. h.)
Mosesz Lewb, Hoff Judt.

XVIII. századi írással: Negotdum Moysis Leeb Judaei mercatoris
Viennensis super pignore a .Francisco de Batthyan apud eundem di-
versis vúoibus erga rnutatas surnmas pecuníarias Iocato, contractus nempe
et computus inter arnbas partes Initi, quietanciae praelibati Judaei sruper
pecumis in defadcationem devatis etc. de annis 1615, 1616, et 1617.

OL. Batthyány-levéltár, Mernorabilia 'Il. 905í2. jelzet alatt. Ugyanez "Memo-
riale wegen der Juden" címen öt pontba foglalva a föltételeket ugyanitt: Memo-
rabilia 905/4.

488.

1615. március 8. Rohonc. Batthyány Ferenc Lőb Mózes bécsi udvari zsi-
dótól 1200 tallért zálogtárgyak ellenében kölcsön vesz.

"JOO Frantz von Batthian Freyherr auff Güssing, Sohlaining vnd
Reohnitz, Römisch Kay. Mayestet Rath, vnd der Crohn Hungem Stall-
maister, etc. Bekhen hiemit fur mich vnd meine Ertben, das mir erbare
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Moyses Leb Hoff Judt in Wien auf rnein bitlich begem dargeííhen vnd
fürgestreokt hat benentdichen Zwölffhundert gantze Thaner yetwedern
zu bundert drey vnd zwantzig vngerűsohen) Pfening ro rechnén vnd
bundert Pfenéng zu síebenzíg kreutzer, welche thun IÍn Rein(isch) gulden
per sechtzíg kreítzer gerechnet Sieben zehen hundert zway vnd zwant-
zig vnd víerzig kreirtzer gegen eínsetzung halspant, ketten vnd Rosen mit
Stainen vnd Penl vermíg bederseitz gleich vntter schriebenen vnd auf-
gerichten specificirten verzaíohnussen. Solche Summa gelob vnd ver-
sprich ioh fur rnioh vnd meine Erben vorbenanten Juden in Jahres fr-ist
gegen erlegung von yedtern gulden woohentlich ain Wiener Pfeníng zu
Interesse treulichen (wo mit widerumb in kleichen gantzen Tha1ern, je-
doch für yeden gantzen Thaller bundert drey vnd zwantzíg vnger.
Pfening) zu erdegen vnd bezahlen, doch dergestalt mir vorbehalten,
wouehr das ich innerhalb drey Monath oder in ain halben Jahr mit s01-
eher Summa gelts, neben erlegung desz daruon verfallenen Interesse
möchte aufkJhomen, mir gedachter Jud meine Pfándte sarnot Schult-
brieff 'zurück. zugeben sohuldíg seyn soll. In faU aber 'ich in so kurtzer
Zeit nit vöHig contentiren khonte, sondern Teils es wehre, nun vill ader
wenig, daran erlegen wurde, soll alspalten solehes an der Hauptsumma
wie auch am Interesse ordéntdich abgesohráeben werden, da aber
vntter dessen an gemeIter Summa gar nichts erdeget werden solle, dan
soll die gantze Summa sambt den Interesse von heint dato über ain
Jahr ime vollig contentirt vnd bezalJt werden. In wídrigen aber do sich
die bezahlung der Hauptsumma vnd Interesse vber Jahres frist verzihen
oder autgeschoben wurde, mehrbenanter Jud macht haben sold ofttge-
melte Pfarrter weitérs zu verset zen , vnd wan sioh diese Píenter souill
nit erstrekhen thetten, soll vílgedachter Jud macht zu haben den über-
rest an meinen h8loonten Güntern zu ersuchen. Des zu wahren Vhr-
khundt gib doh offtgedachten Juden disen Scnultbrieff, mit meiner aigen
Hantschrifft vnd angebomen Petschafft verfertigt. Geben in Rechnitz
den achten Tag Martj im Seohzehen hundert vnd fünffzehenten.

Franciscus de Batthian Mosesz Lveb bifriter
manu propria (p. h.) Hoff Judt.

OL. Batthyány-levéltár, Memorabilia n. 905/7.

489.

1615. június-július. Konstantinápoly. Sálti zsidó, Jassef fia és testvére
az Alamannak nevezett Israel kiváltságlevélben részesültek Ill. Mehe-
med szultántól, mert, amikor Szolimán szultán elfoglalta Budát, nagy-
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apjuk, Jassef Salamon fia "adta át a város kulcsait és az átadásnál részt
vett", azért ő és ivadékai adómentességben részesültek.

Mordtmarm J. H.: Adalék Buda 1526-Lltielfoglalásához. Bpest - Konstanti-
nápoly, 1918. egy XIX. század első feléből való hitelesített átírás alapján adta ki.
A kiváHságlevél legrégíbb példámya 1615-'ből való, melyet a későbbi szultánok
megerősítet tek.

490.

1615. december 13. Bécs. Lőb Mózes és Schmeisz József udvari zsidók
elisme1·ik, hogy Batthyány Ferenc szolgájától, Lehner Menyhérttől 800

tallért adosságtörlesztésre átvettek.

"Ich Moíszesz Löb vnd Joseph Schmeisz beette befreytte Hoff
Juden !bekhennen hiemít fuer vns vnd vnsere Erben, das wier an heundt
datto von des wollgebornen Herrn Herrn Fraritzen von Batthian Frey-
herrn etc. Diener Mellchior Léhner an der Schullten vnd Interesse
so úer !g(naden) WlSZ gegen verschribenen vnd eingesetzten Pfanth zu
thun schudltig' sein, in Abschlag par empfangen haben in Dutca vnd
Polnisoher .Müntz, benentlic:h Aoht Hundert Taller jedwebten zu hun-
dert vngríseh zu rechnén. Desen zu wahren ViIikhundt vnd mehrer Ver-
sicherung geben wier ebbenantenn ier g(naden) Diener disen Schein vnd
unser Handtsohriffit VIIld Petschafft ververdigt. Geben in Wíen, den 13
December anno 1615.

Mosesz Lueb betredter
HoH Judt m. p.

~'T ~'l'~l!' "'1: ~O,·
A héber aláírás fordítása: Józ:sef az áldott emlékezetű Semaja fia.

Két nyolcszögletű gyűrüs pecsét. Az egyiken kettéosztott pajzs, egyik felében
ágaskodó oroszlán, a másikban a nyilas csillagkép. A pajzs fölött négy héber betű:
az aláíró nevének kezdőbetűi.

A másik pecsét en felirat:

,J ~O"
'~~\r.:~'

Fordítása: József Semája fia, áldássá legyen az j,gaznak emlékezete.

OL. Batthyány-levéltár. Memorabilía n. 905/8.
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491.

1615 körül. Thurzó György nádor és királyi helytartó bitsei könyvtárá-
nak jegyzéke.

A kb. 350 műből álló könyvtár katalógusa szerzők szerint, abc rend-
ben is felsorolja a könyveket és a B betű alatt találunk egy héber nyelvű
bibliát.

OL. Kamarai és városi iratok n. 921/XIV.

Megjegyzendő, hogy midőn 1603. november ll-én az Illésházyak
javait lefoglaltak és összeírták, ezek közt volt a trencséni könyvtár is.
Itt is volt egy "Biblia sacra in quinque voluminibus quatuor linguarum,
Hebraicae, Arabicae, Graecae et Latinae".

Esztergomi főkáptalan hiteleshelyi levéltára, Lad. 44. capsa 30. fasc. 3. n. 16.

492.

1615. körül. Lőb Mózes zsidónak Batthyány Ferenc által Rohoncon zá-
logba adott értékek jegyzéke.

"Verzeiahnusz wasz ich bey Moysses Leben Judten a11hier zu Reoh-
niz zum arider mall versezt hob, alls vollgt.

In ainer l{etten.
Erstlichen zöhen grosze Düemant, Zöhen kleine Diemant. Zöhen grosze
Rubin, Zöhen ikleine Rubin, Vderzíg grosse Perl, Vderzig kleine Perl,
Zwanzig stiokh in Gollt da IStein seint, Zwanzíg stUikhin Gollt da Perl
seínt, wegt rvier vnd achtzig Crohn,

In der andtern Ketten.
Víer vondzwaínzig Diemont. Vier vnd zwainzíg Rubin, Aaht vnd vierzi:g
keetten Perl, Vier vnd zwainzig stukh in Oolit daPerl seint, wigtt vier
vndt vierzig. Besondter neunzig Rosen, jedter mit zwei Perl vnd ein
Rubin, wegt auch yedte ain Cronen vndt ein achtl. Zubenzig Roszen, jedte
'ZJwayPerl .vnd kain Stoin, wegt jete andter halb Cronen ain aahrtl. Arn
Hollspandt, dorinen zwanzig stukh in Gollt vnd Stoinen fünff Soffier
vnd fünff Rubin Ballast, wigt aine Gollt ain hundertl vnd seehs Crohnen,

Franciscus de Batthian Mcsesz Lüeb bfreiter*
manu propria Hoeff Judt

OL. Batthyány 'levéltár. Memorabíűia n. 905/19.

* "Hofbefreiter Jude." Az udvartól k'íváltságlevélben (Freybrj ef) részes ült
zsidókat 158.2óta ernlítenek Bécsben. (Schwarz, J.: Geschichte der Juden un Wien
von iJhrem ersten Auttréten bis zum Jahre 1625.)

1615-ben a császár több bécsi zsidónak adott kiváltságlevelet, köztük az okle-
véöben említett "Moyses Leww"-nek. (Prjbrarn, A. F.: I. m. I. 48.)
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493.

1615. Náprági Demeter győri püspök megerősíti a szombathelyi ötvösök
céhszabályait, de kiköti, hogy se olasz, se zsidó nem vásárolhat a város

területén se nemes fémet, se rezet.

"Postremo tandem, ne in hoc oppido Sabariensi quispiarn Italorum,
aut etiam Judeorum, prout driterdurn asselet flieri, particolas auri vel
argentí sive etiam aeris confractas et comrnunitas sine praescitu atque
derogamen ipsorum magistrorum aurifabrorum emere ausit." .

Szombathelyí Múzeum 304-305. sz. v. Ö. Dunántúli Szemle, 1940. Horváth T.
A.: A szombathely:i ötvösség története.

494.

1615-1616 körül. A BaUhyány Ferenc és Lew zsidónő közötti elszámo-
lásbeli differencia kimutatása.

"Verz,aichnluszder Mengl, so zwischen Ir g(naden) herrn Franciscus
Babthiani vnd Lewim Judin str~iútigsem alsz nemblicn: Erstlách wird Ir
g(naden) der so án seiner Rotning verbleibt ze geschriben, alsz nemolich

f. 158, 10.
Ohnne Sohein f. 1115, 17.

~--------- -" -

1273, 27.
35 Tolle(r) muesz abgezogen werden 40, 50.

1232, 37.

OL. Batthyámy-Ievéhtárban, Memorabi1:ia n. 905/10.

495.

1615-1616 körül. Batthyány Ferenc embere által a zsidónőnek törlesz-
tésre átadott pénzekről és áruról szóló feljegyzések. (Kiegészítése a Lew

zsidónő és Batthyány közti adóssági ügynek.)
Memoriale,

"Legh első az nolcz száz forint, kit az Sidónénak az Menihart adot
neki, annak az ados leuel1ét az Menhart.Iadaiaban kel feöl keresn] és
ezekhez kel tennj ,az Vdvar bíró is keresse feöl az laistromban, hogí
míkor atta neki és mikor vitte feöl.
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2. Masodik. 14 Tungh méz, Jütt az vttan míngíart adot neki az Men-
hant, kírul nincsen adós Ieuél. Thungíat attak neki pro f. 21. Ez tezen
f. 294. Az kitt én magham feöl vittem előzör 4 ezer forintot, azvtan f.
957. Vttolzor esmegh ezer forinttot. Az rneni penzt az vr-nak adot, annak
volth heya egéz Taler 40."

OL. Batthyány-Ievéltár, Memorabilia 905/21. Az egész Batthyány Ferenc sk.
írása.

496.

1615-1616. körül. (Batthyány Ferenc) levele nyilván Lőb zsidóhoz,
melyben jelzi, hogy 600 forintot pecséttel lezárva küld, melynek ellené-
ben a zsidónőnél lévő zálog kiadását kéri, hogy meggyőződjék, hogy az
is le van pecsételve. Ha így van és nincs hiány, akkor megszámlálhatja a

pénzt.

"Lieber Judt! Hiemit schickhich euh die Sechsz hundert güelten.
Verpettschiertter. Endtgegen beger ich, das ier mier das Pfandt von der
Judín sollt herbríngen, dormit iCM khan sehen, ob es noch alszo ver-
pettsohierdt vnd in solchen Esse ist, wíe es ier ist eingeandtwordt
wortten. Wierds síchs allso recht erfundten, das kheín Mangl ist, so
khündt der euch das gelt hernach laszen, ausz zellen vnd wo etwo mengl
ann gelit erschien, sollt euoh auch ersrtattet wertten."

OL. Batthyány-levéltár, Memorabilia n. 905/22.

497.

1615-1616. körül. Feljegyzése, hogy a zsidó a grófnénak mit kölcsön-
zött.

Wasz der Jud der F'r(au) g(difin ?) gelichen. Pargellt r'(einisch)
f. 90. Fier ein ketten f. 35. Fier Zöntl f. 28. Ein Koueffman (azaz: Kauf-
man) bezalt fier Seiten Strimpf f. 36. Vmb Sei:ten Zoigen in Iosament ier
g(naden) selbst geben groschen f. 38. Fier ein Spüegel f. 17. Jer g.(naden)
Perlheffter f. 2. Lezlich durch der g(naden) Jtmgen dns Iosament ge-
schígt f. 35, ... f. 281. Daran hat er Thung hőnig zu 19 f. 209. Rest f. 72.
Yezt auf den ALlten Pfarherr 15 Ducatten, hat der Pauer Müchel emp-
fangen f. 31., f. 103."

OL. Batthyány-Ievéltár, Memorabilia n. 905/24.
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498 .

.1615-1617 körül. Összeírása azon zálogtárgyaknak, amelyeket Batthyány
Ferenc Lőb Mózes udvari zsidónak zálogba adott.

"Verzaiohnu:szwas ihr g(naclen)versetzen thuen, wie hernach volgt.
Erstlaohén in einen Leibfarben fuetterall ein Halsz Pandt seindt dorein
nam Diemarrthen rossen. in einer iigHc.henRossen ein grosser Diemauth
vnd acht khlainediemanth. Item rieun Rossen, in eíner jeden Rossen
ein grosser Robin vnd vier khlaine Robin, vnnd vier Perl. Item hangt
ein Khleinoth doran, ein darínen in der Mietten ein grosser Diemanth
vnnd vderkhlaine Diemánten dameben. 100m zwen rnrttlere Diemanthen
vnnd vier dergleichen Robin, dran hamgenfünff grosse Perl, diesse obbe-
melte stuckh seirrt in diessen fuetteralrahn goldt gezeichnet werden.
In den andenn FnietteraűlendtPdlterrr.Beindt, ailff Rossen in einer jeden
Rossen ein grosser Diemarsth vnd zwen Robin vnnd ein hangendesz Perl.
Itern auffRossen der gleichen in einer [eden rossen ein robin vnd ein
Perl, diesse stuekh seirit in diessen fuetterall ohn golt gezeichnet wor-
den. In den dr-itten Fuetterall mit schwarzen Ledér. Seindt fünff ros-
sen, in eíner jeden Rossen ein grosser Diernanth, darunder die gröste
rossen mát vier Diemanth vnnd vier Robindl. (A margón megjegyzés:
Dis ist noch bey rnir.) Die andern vier Rossen mit neben dem Diemanth
vier robindl. Item sechs rossen gleíchen, ist in eíner áeden eun grosser
robin vnd vier Diemarithen. Ltem ailff rossen dergleichen, ist on einer
andern rossen ein robin vnd vier Perl. Dran hangt ein Kihleínoth, seirit
dormen vier grosse Diemath, vrmd acht Ikthle:inediemath. Item ein
grosser Robin vnnd ein Mittler robin vnd ailff robindl, Dran hangt drey
grosse Peru, vnd derneben auch zwey Penl, diesse stuech seirit in dissen
Fuetterall ohn golt verzaíchnet worden, In den Virten Fuetterall, mit
schwarzen Ledér. Seindt seohs rossen. ist in einer [eden rossen ein
grosser robin. Hem sedrit adlff rossen, in einer [eden rossen ein robindl
vnnd vier grosse Perl. Item vier ROO&en ohne stain, seirit daruon ver-
lohrn werden. Dram hangt ein ikJhleinoth,seirit dorein seohsz Diematen
vnd sieben khlaine diemathen, vnd zwainzig robindl, vnd ein grosses
hangendes Penl, derneben diese stUdkthseirit an dassenFuetteralí ver-
zeichnet ohn golt. Seindt derwegen diesser Verzeíohnusz zwey aufge-
Tichit Iaudt eine wie die ander, verbleibt eine bey íhr gnaden, die andere
.bey den zwen Jueden, :bey [eden éne.

Franciscus de Batthían
manu propria.

Mcsesz Leüb
Hoff Judt."

OL. Batthyány-levéltár, Memorabilia n. 905/20.
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499.

1616. március 18. Nassika. Keserü István levele Batthyány Ferenc ki-
rályi tanácsos és főlovászmesterhez, melyben többek között a követke-

zőket írja:

"Az leuelet, :kit Nagysagod Gregor oczi Péter feleségének, Balassi
Borbála aszszonnak írt uolt, Kaboltba [találtam az aszszont.iés meg adám
nekj, magammal eleget beszéllet ez Aszszony. Vachorán iol is tarta. Az
Sidot be hiuatta vaja az Aszszony, igen meg fenyégete az Sidot, hogy ha
igazan meg nem mongya, mennj ezwst miuet adot neky Balog Sebes-
tyen, addig az varlbol ki sem lbochatja, az míg myndeneket elő nem hoz.
Nagy hitre eskwvék az Sido, hogy az parta öuel többet nem adot nekj,
én twlern meg kérdezte az Isak Sido, mjnemw volt az párta. w, én meg
beszéllern nekj, am mondá az Sido, hogy am atta nekj 26 foririton. Az
Sido ds Moruába atta az párta őuet. Arra felele az Sido, hogy tazen ne-
gyed napra Kabolbba hozza az öuet. Az Aszszon is ana felele, hogy ha
nem hozza, myndíárást meg fogattya és addig el nem bocháttya, míg az
öuet az Sido meg nem hozattya ... "

OL. Batthyány-Ievéltár, Míssiles.

500.

1616. október 19. Bécs. Lőb Mózes bécsi udvari zsidó elismeri, hogy
Batthyány Ferenc embereitől, Bátsmegyei Simontól és társaitól 4000

tallért átvett.

"Ich MoyssesLöw, befreytter Hoff Judt allhie in Wien, bekhenri
hiemrit fier mach vnd alle rneine ETlOOn, das ich an dieündt datto von
des wollgebornen Herrn Franzen von Batthian Freyherr etc. Dienem
Batsmeghy Symon, Hannazen Fyerabent vnndt Andreas Dollmair auf
Rayttung vnd :in Abschlag an Houebt Summa vnd Inderesze bar en-
píangen hab ID Dutoa, Khlein vngrisc!h.VJl1dPollnisch gellt benentlieh
Vier Tauesserit Taliler, yeden per ain hundert vngrischen zu rechnen.
Desren zu wohren Vhrkmundt güb .ich ebbemelten Herm Herrn
Batthíaní dienem díssen Schein, mit rneíner aignen Handt sohrld'ft vnd
gewehnlíoh Pettschafft verferdige. Gelben in Wien, den neünzehenten
October im sechzehen bundert vnd sechtzehentten etc.

(P. H.) Mcsesz Lüeb betreiter Hoff Judt."

OL. Batthyány-levéltár, Memorabilia n. 905/13.
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501.

1616. november 21. Bécs. Lőb Mózes udvari zsidó elismeri, hogy Batthy-
ány Ferenc emberétől, Bácsmegyei Simontól 957 tallért magyar pénz-

ben átvett.

"Ich Moysses Lőbbefreytter Hoff Judt etc. Bekhenri hiemít fier
mioh vnd alle rneirie Erben, das doh an Heündt Datto aberrnallen, von
wollgebornen Benn HerrmFranzen von Batthían Freyherrn etc. Diener
Batsmegey Ssimon an der Summa, so ier g(naden) mier noch veenig auf
Abreyttung restiern, par empfangen hab Neyn Handert vnd Syben vnd
Iunfftzdg Taler in vngarischen Münz, yedern Taller per ain bundert vng.
Pfening zu reohnen, Dessen zu wohrem Vhnkhundt geb ich diszen
Sohein, mit aigner Handtschrifft vnnd Pettschafft verferdígt. Geben in
Wien, den ain vnd zweynzigísten November, Seohtzehen hundert vnd
seohtzehen.

Mcsesz Leüb befereíter Hoff Judt."

OL. Batthyáriy-levéltár, Memorabilia n, 905/14.

502.

1616. december 28. Komárom. "Budai Jakab zido Pap fia" (Ru ben ben
Jakob) levele Győr város tanácsá hoz, melyben többek közt írja, hogya
Győrben lakó Olasz Rudolf 132 forintnyi adósságának behajtásával bízta
meg "Jakab Zido Pap fia Budai az el múl:t napokban Comaremi seregh
bíró az nemes és vitézleő Feöldes Istuari vramat, hogj megh !kérje" Olasz
Rudolftól az adósságot, ami azonban "nem telliesedet", ezért tehát
Olasszal szemben fennálló követelését Földesre ruházta, annak egy ha-
sonló követelése fejében.

Győr város levéltárában. Közölve: Győri Szemle X. évfolyamában (1939) 181-
182. Ruben ben Jakob neve héber betűkkel vanaláírva.

503.

1617. március 15. Nagyszombat. A nagyszombati harmincadosok a po-
zsonyi kamara védelmét kérik a bogdanóci bíró ellen, aki erőszakkal aka-
dályozta meg őket Salamon hodolini zsidó állítólag lopott marhákkal

telt ládájának lefoglalásában.

"Niluan uagion Nagod es Keglmetek előtt, hogy mi hitunk es instruc-
tionk rendj szerint tartozunk az eö fölsege prouentusit nem czak auge-



alnunk, de viszontagh karat is el tauoztattnunk. Annak okaert kelletett
mastansagh teörtent dolgunkat, meli az eö fölsége provencusanak nem
kiczín kara eshetik, alázatossan Nagodnak es kegielrneteknek elej ben
adnunk. Ez el mult napokban, ugimint ennek az honak tizedik napian,
midőn rnegh hallottuk uolna, hogy .Moruabol szokasok szerint az Sydok
neminemw marhat hoztanak uolna Bogdanoczra, mi oda kj rnenuen az
marhat latni es czedulaiokat visalni, egi Szeniczey Sddo, Jacab neuöhöz
hozanak ualami gíapíurol ualoczedulat, melj czedulat ágaznak talaluan,
contentussok uoltunk uele es ugian ezen megh neuezett Sido, titkon megh
aruluan bízonios szamu bort, kj uitte hirunk nekül az bort, ehez kepest
mys az dolognak uegere menuen, akartuk arestalni az Sidok marhalat es
hiuatank hozzarak eg.i Hodolini Sidot, Marton neuött, kit midőn iezgett-
nerrk, hogy az hir nekül el uith borert marháiatt el uitettiuk, eő penigh
nagion szaboduan, hogy nekj semmi correspondeneiaia azzal az Sidoual,
az kj az borokatt kj uitte, nem uolna, mente magat es teöbb SZD közben
titkon monda, hogy eö alj dolgotielenthettne, ikj eö fölsegenek hasznara
uolna es megh beszelle, rni modon egi Hodolini Sido, Salamon neuö, sok
ezwst marhat uöt uolna, kit tttJkon az orszagbol ki vinni akarna es hogi
imar egi reszett kys uitte uolna az rnanhanak, az mas resze penígh egi
fekete Iadaban egi 1akartes egi pleh alat az Bogdanoczy biro Petro Miko,
Palfy Miklosne aszoniom eö Naga Jobbagia hazanak az szobajaba volna.
Ezt haluan mink, harom nemes emberrel egiütt, kik ezen dolgokat az
Sidetul haliottak, mennenk az biro hazahoz es be köszönuen az hazban,
ielenttetük az bironak, hogy azt az Sido ladaiat mi el uitettiuk, tanquam
contrabandum, migh Nagtol 00 Kegtektol resolutiot veszuruk. az mánt-
hogy kys vitettük az hazbel és szekerünkre tetettünk, rnas felöl, midon
mík otben az szebaban beszelgetnenk az Iadaban ualo lopot marha felöl,
mellíekközött az Nagy Szombatj egihaztol es teöb hediekról is el uit
marhak uolnanak az Sido beszede szerint, utanna ment az biro es az ucza
közepín Lerántotta mas tarsaual szekerünkröl az ladat hatalmassul. Ezt
mi megh ertuen az áelen ualo nemes szemeliek előt, ugi rnint Nagiuati
Janos, Draskoczy Andras es Szabo Matthias uramek előtt az hatalomrel
solemni ter protestáltunk es az marhat tiJ,tottuk. Az polgarok pemigh ne-
künk azt feletek protestaeionkra, hogy nagion nékik urok es uolna bi-
raiok, azert eök senkinek semmit sem adnak es hogj senkiteöl is azokon
kiuol ök nem tartananak. Ez okaert ker~uk alázatossan Nagdata es Kegl-
metekett, hogj ezt az dolgot el ne szenuedgíe, hogy igti annal is inkab
ennek utanna akarrninemw marhat is titkon Szombatbol, !haki visznek es
Moruabólis, ha he hoznak, nem leszen szabadságunk nem czak marha-
ioka'Útakárkinek is visalnunk es ha contrabontot találunk, confiscai-
nunk, sőt megh hazokhoz mennünk. Es talarn nemelj varasbeliek is ezek-
töl az Bogdanoczj polgároktol peldatt vesznek, kilk most is veréssel es
ölessei vdvarbiraiok Moriczkj Janos uram akarattiabol feniegetfnek ben-
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nünkött. Kerluk azert meg .is Nagdat es Keg.tekett az Istenert is, hogi
az dologban fogion mellettunk es találjon rnodot benne, hogí effele do-
logth teöbbet ne törtenníek, hogy mys az mi hiuatalunkban hitunk sze-
rint szorgalmatosban el áarhassunk es az eö felsege-hasznat iobban ke-
reshessuk, Kiert mys Nagnak es Kaglrneteknekelazotassan igiekezünk
szolgalni. Ezekikel tarcza Isten io egessegben Nagdat es Kegímetekett.
Dátum Tyrnaviae 15. die Marty, anno 1617.

Spectebilis ac Magnificae necnon generosarum Dominaticnum Vest-
rarum servitores obsequíssimi

Emericus Ebeczky
Daniel Bede mp.

Kívül: Spectabila ac Magnificae necnom Generesis Dominis N. N. Sacrae
Caesareae Regíaeque Maiestatls Inclytae Camerae Hungar-ieae Praelecto et corisi-
liaríis etc. Domímís et Patronis nobis semper gratíosíssírnís.

Praesentatae 18. Marty Anno 1617."

OL. Pozsonyi karn. Litt. ad Carner. 1617. márc, 15.

504.

1617. március 20. Vereskő. Özv. Pálffy Mária tiltakozik a kamaránál a
nagyszombati harmincadosok hatalmaskodása ellen.

"Spectabilis ac Magnifice, Generosi ac Egregii Domini observan-
dissirni. Serv.itiorum meorum semper paratissimam commendationem.
Vettem ma az Kgtek beöczületes Iewelett, rnelibeöl rnegh ertettem es
legh .in:ka:baz magok. Iraszolcbol, kit includalua ide ikilldöth Kegtek, hogy
Ebeezky Vram es az eo contraia sinistre informalta Kgtekett, Meet bizo-
nicssan ez dologhnak vegere meniuen, ertettem, hogy Zlatinay vramnak
eszrtJergomiCaptalannak ueszeth wolt ez el mult napokhan egy aranias
pohara ei! Nagyszombatban, meli dologh felől eö Kglme megh talalta
az jut valo Vduarbjrankath es 8ZQIIltul ayanlotta magat Orszaghunk
teöruenie szerent, ha ott talaltatik Bogdanoczon az Zidonal, megh adatlia
eo Kglmenek, Interírn ertwen az Zombathj harrniriczados Szembabban
minemeo Iopaszok esztenek. ment contraiaual egíetemben fegiueres kez-
zel az Bogdanoczj biram hazaiahoz mondwan az .bjronak, az minemeö
fekete ladala vagton att hazanal az Zidonak, Iegíen in aresto az eö cont-
raia es az ibjro peczetjalat, az bjro nem akaruan maga tul kiru:ansagoknak
mingiarasth engednj, mert egj eszkütjet maga melle hinj, adigh harmin-
czados Vramek feöl nonáttak az neuezetri ladat magok szekerere. melljet
latwan az bjro, feöldes vra es vdvarbjraja nekül nem akaruan engedn],
ismegh le uonatta az szekerrül, mert abban nem uolt az Szombatj egj-
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haz el ueszet marhaia, szem contrabant nem uolth, k1t harminczadós
Vramek praetendalnak s nem kellett wolna Kgtekett nekik ilj sinistre
ínformalnj s nem is kellet wolna nekllik josagomban hatalmaszkodnj,
melj hatalmath yeouendöben szem szenuedhetünk, hanem suis modis
pro violentja rea keresztetem eöketh, ha az en bjram auagj akarkjnek
mit wet, uagion f'eoldes vrok es vdvarbjraiok, nem kellenek magok aka-
raetjokbol hatalmaszkodnj es azert az hatalomert hatta megh az Vdvar-
bjro ennek nitanna is azt chelekednyek es az ki reaiok megjen hatal-
maszul, tud.gi~ mit kelleszek czelekednyek. Az mj az borok dolgai Illet].
abban szem tudok szeunit es Illem ug] találtatik, az mánt Informáltak.
hanem az megh neuezetri pohart es errihanj parta eőueth, kit Szom-
batiak fogiatkozot allapottjokban az Zidonak uetettek zalagban. Kerem
azert en is Kgteiket, megh paranchollja nekik jeöuendöben el legyeneik
afféle violentia nekül es Ihjrem nekül joszagomban ne hatalmaszkodgja-
nak, mert en szem tisztarojm szem eö Feölsegenek, szem eö Feölseghe
beőczületes Camoraianak el nem vetünk s ne is adgya Isten, de az via-
lentjat el nem szenuedhetitjűk es nem is kjuanjuk eo Feölseghe jeöue-
delmet mjnualnj. Ezzel algia es eltesze az Vr Isten Kgteket yo egeszeg-
ben. Dátum ex Vereskeö, die 20 Marrty,Anno 1617.

Spectabili ac Magnificae, Generesis ac Egregiis Dominationibus
Vestris servitrix para tissima.

Maria Palffy wytyb,

Hátán címzés és ,,2 Marty pária Inclusa trícesímatoríbus Tyrnavíensíbus".
OL. Pozsonyi karn. Litt. ad Carner. 1617. rnárc. 20.

505.

1617. szeptember 6. Bécs. Lőb Mózes bécsi udvari zsidó özvegyének,
Bellának nyugtája tizenöt tung mézről és 340 aranyról, összesen 1000
tallér értékben, meluet Batthyány Ferenc emberétől, Bácsmegyei Zsig-

mondtól, adósság törlesztése fejében átvett.

"Ich Behla Moyszes Lőben Hoff Juden hinderlaszene wittib, bekhenri
hiemit diser Quittung, dasz ich von desz wollgebornen Herrn Herrn
Franntzíschko von Butthyan etc. Dienner Vaszmegy Sigmund in abschlag
Jere gmaden) Sohulden empfanngen hab beneritlichen funffzehen
Thung hönig, jeglich Thunen per achtzehen Taller vngr. Khauff be-
sohlosen, thuett dnn geHrttz:wayhundert vnd sibentzig Tailler vngr. Item
mehr in pahrem gelltt emphanngen Drey Hundert vndt viertzig' Ducatten
in Igolltrt,jeglichen derseiben per zwen gulden vnd 30 kr . gerechriet vnd
dann darauf 1 f. 40 kr. nutz, thuertt also der gantzEmpfang ain Tauszerit
Taller vngr. Wehrung, [eden derseiben zu 70 kr. gerechnet, soll solche
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Suma gellotsz von Jer g(naden) Schudden haubtSuma vnnd Interese so
sy rnier zu thuen abgekhurtzt werden, desenn zu Vihr Khundt gib ich
ihrne Vasamegy Sigmund diese Quitrtung rnit mainer Handtschrif't vnnd
Pedschafft ververttigt. Datum Wien, den 6. September, anno 1617.

Morkis Leb Hof Judt."

~'T ~)'m~;"jte'~ 1'1te'N :i~~~~;~
Fcrdítása: Én Bella felesége -a Wienból való áldott emlékű Mózesnek,

OL. Batthyány-levéltár, Memorabília n. 905/16.

506.

1617. szeptember 17. Bécs. Lőw Mózes bécsi udvari zsidó özvegyének,
Bellának levele Batthyány Ferenchez, melyben jelzi, hogy nem utazhat
hozzá, mert újabban is Szombathelynél hét kocsit megtámadtak és ne
is küldjön lovat és kocsit érte. A nála levő értékek miatt aggodalma ne
legyen, mert most is minden éppúgy el van téve, mint férje életében.
Hitelezés dolgában, ha kell, rendelkezésére áll. Ha mézre lenne szüksége,

jelezni fogja.

"Wollgebornner Freyherr! Genedig vnnd hochgebiettunter herr etc.
Eur g(naden) sein rneine ider Zeit ingebuer gehorsamb willige dienst
beuor etc. EiUrg(naden) schreiben hab ich mit gebüerenter Reuerenz
empfangen vnnd erwidere Eur g(naden) híemít hinwiderumb in aller
diemueth, dasz mir ainmall umnüglich zur Ir g(naden) zue reissen ist,
dan ich von Hausz gar nit ahkihomben ikhan, vnnd wan es gleioh ware,
so seinit neulicher Zeit Syben wagen mit ain ander am Stainen Anger
angrtffen worden, wo solle ioh arme wittib wan ich noch so uiJJ. sachén
bey mir hétte vnd noch Ieüth darzue mit narnbe sicher bleiben. Vnd
dörffen Ir g(narden) gar khein wagen, noch Rossz vmb mich schleken.
Wan aber E(ur) g(naden) Ire sachen haben wollen , se haben E(ur)
gmaden) nach richeung in den Verzaichnuszl, so rnein Hausszwirth
sellíger !bey Ir g~naden) Ddermer Melchior vnlangsz hinab geschiikhrthatt.
Vnd dörffen sioh E(ur) g(nadern) wegen Irer sachén gar im wenígsten
nichts besorgen, den es dst so woll aufgehoben vnd veowarth, alsz bey
meines mansz leben. Vnnd wan Ir g(naden) nach entrichtung desszen
alten Resst wíder mit mir auf ain news handlen eder sohliessen wollen,
es ware hernach auf ain Zehentausent mehr oder weniger, so will ich
mich Ieder Zeut was müglíoh ist, sowoll also mein Heber Hauszwirth
selliger gehorsamb vnd wíllig finden lassen. Belangt desz hőníg, so
bedorf ich kheine Vindwills E(U!r)g{naden) schoridassen wisszen, wan
ichs beturfftig bin. Was die Tüeeher vnd Ring waren, wolle etwas sehöns
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vnd neues verhanden. khan aber vberfeldt E(ur) g(naden) nit zue
schílohen. Das hab ich E{lUr)g(naden) gehorsamb erindern vnd bitten
wollen: sy mich nur lassen wissen, WaISIr g(naden) zue handlen haben
vnd notturfftig ist, Benebens michgehorsamb beuelchent, Datum
Wienn, den 17. September, anno 1617. E(ur) g(naden) Ingebier díemüttige
Pella, Moysszes Lewen befreytten Hofiudens alhie hinderlassene Wittib.

Kívül címzés: Den wohlgeborrmen Herrn Fransen de Putiam Freyherr etc.
auf Güss írig, Schlanung vnd Rechniz, Irer Rőmísch Khay, May. Rattlh vnd Cron
Hungerm Obrísten Staljmaister, meímen g. gebiettundten Herm.

Schlaining.
Kívül megjegyzések: Mosz zu Hönig.

Das Hönig zu 17.F(ass) olspolten liffern. Wegen das geLt Verlust.
Neyen Hönigs gewiszen Koufrnan vnd Weinn zu liffern. stb.

OL. Batthyány-levél tár Missiles. A zárópecsét nyolcszögletes pajzsában a
skorpió csillagkép.

507.

1617. november 2. Bécs. Láb Mózes bécsi udvari zsidó özvegyének, Bellá-
nak levele Batthyány Ferenchez, melyben az adósság törlesztésére át-

adott méz és ennek árának elszámolása tárgyában részletesen íro

.Wollgebornner Herr He.rr! Genedig vnd hochgebiettundter Herr
E(ur) g(naden) sein meine mgebuer willig vnd gehorsamb diemuettige
Dienst z:uuor etc. Eur g(naden) schrelben ist mir z:ue recht ankhornben,
auch den Inhalt mit mehrern verstanden. Vnnd nimbt mich nit allein
hoch wunder, sondern will auch Eur g(naden) hiemit diemüettigist in
Warheitberichten VM haben sich E(ur) g(naden) genedigist zu ant-
sünen, dasz sy in Iren Hirsem meinem Hauswierth selliger mit Iautter
Hőnig wöllen conderitiern wie das E(ur) g(naden) vermeldt, dasz solches
zue Praag gar ain rehrhch sein möchte. Die weillen aber solches darzue-
mall in bernélten Prag auf gepflogene Erkhundigung seinén Khauff nit
gehabt. So hat mein Hauszwierth solches gar nit annemben khünen, son-
dern allein die 14 Thonnen, daruari E(ur) g(naden) melden angenomben.
Darnach haben Eur g(naden) meinen Hauszwierth mit gelt darauf be-
zalt, wie dan nachmalls der Melchior .heraufkhomben mit den Abraíttun-
gen,dasz ine mein Hauszwierth an dem Perth, gar ausfürtich hat gesagt:
Mein Melchior jetzt wisz Ir das die 14 Thonnen abgeraith vnd in diser
Raittung für Pargelt einkhomben sein, damit nun khein Stnitt oder
Irung khunfftig ensteth, so will er ims hiemit vermelten. die andern 1l
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Thonnen ater so er von der Frauen g(naden) emgíangen, die ibleib er
noch sohuldig, ob E(rur) g(naden) woll nichts darumb zuezaigen, so be-
hüett rních Gott, dasz iOOE(ur) g(naden) ertben so weníg alsz mein láeber
Hauszwierth solches Iaugnen ader E(ur) g(naden) vnrecht zuethuen
begere. Basz hatt sich der Melohior lbey seinén gwissze gar wollen zu
enindern , wie dan mein Hauszwierth die Abraittung darauf hinob ge-
schiokht. Vnd sein díse 14 thonnen hőníg' án der ersten RaitJtrungvnder dem
Paren gelt: vnd nit vnder den 800 Tallern, welohes erst hernach ge-
schéhen Einkhomben, vnd ist E(ur) g(naden) in dísem ganz vnrecht
bericht worden, dan ich solohes auch mein allen anerst gesagt. Vrid hoff
E(ur) g(naden) werden sich hierin recht eríndern vnd nachdenkhen, vnd
mir arrnen Wíteíb nit vmreoht oder solches hőnág dopelt zueraithen
begern, wísz ich auch empfangen, dasz weisen dareine schein ausz vnd
ich wierdt auch E(ur) g{naden) gar níehts laugnen, sondern E(ur)
gtnaden) werden spüren, dasz dohalle zeit aufreeht vnd erbar zue hand-
len E(ur) g~naden) auoh zue völliger Contentierung: seine Pfander
gantz vnuermolltíger, wie iahs empfangen zrue vberarstwortten ibegere.
Derowegen hitt E(ur) g(naden) sy wollen síeh auch berichten lassen vnd
mir nirt unreoht wider gelten. Mich E(ur) g(naden) diemüettigist be-
fellent. Datum Wien, den 2. November 1617. E(ur) g(naden) gehorsamb
vnd diemüettige Ingebier Pella, Moyszes Lebens Hofjudens in Wien
selhger hinderlassene WittiJb."

Kívül címzés: Den woJilJgébornnen Herrm Herrm Franz de Puthían, Freyhe.rrn
aIUlf Güsszmg, Schlainíg vnd Rechmítz, Röm!isch Klhay. May. Rarth, vnd der Cron
Hungem Ober Stallmaíster etc. Meínen ~eda,gen Herrn, Schlaíníng,

OL. Batthyány-levéltár, Míssíles.

508.

1618. szeptember 9. Mankóbűk. Horváth Bálint levele Batthyány Fe-
renchez, melyben többek közt a következőket írja:

,.Az mj az Rathky alat ualo katonak dolgait illethy, hogy mquíraltat-
nék felölek, nem szükeös (!), mert ... az inquisitio nálam uagion, mely-
001 megn teczyk, hogy mind az Vyhely posztemetőnek és mind az Ka-
boldy Sydoknak fel uereseben oth uoltanak és azon kiuül is számtalan
sok rendbely latorsagokban részesek ... "

OL. Batthyány-levéltár, Missiles,
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509.

1618. október 16. Bécs. Batthyány Ferenc levele Lőb Mózes özvegyéhez,
Bellához, melyben kéri, hogy negyven tallért kölcsönözzön neki.

"Liebe Judiri Lebín! Es ist rnein butten an euch, Jer wollet mier
noch zu den ain hundentgulden reinisch, so ier den Bátsmegney in diet-
schen Groschen gegeben, víentzíg Taller , yeden per 70 khreizern zu
rechnen, einen Diener Mellhardt Lebenner anhendigen. Sollt euch eines
mit den ander-tn threylich bezollt wertten. Actumb Wien, den 16. Oc-
tobris anno 1618. Vmb sollch gent sollt gedachter mein Diener mier
hinoch schikhen erstlich in Glöszer auf r. Taler 25. d. 89. Item schuech
vnd Pandtoffel fier die fr. ier g(naden) Taler 12 d. 58. Vndt einen Potten
daran zu geben TH. 1. Vndt dem Melchior auff Zerungh fünff taller
zu 70 kr., welicher áchihn fürzehentagh bezallen lasz"

Franciscus de Batthian, manu
propria.

(P. H.)

OL. Batthyány-levéltár.

510.

1619. április 11. Bécs. Batthyány Ferenc mindazon zálog tárgyakat, ame-
lyeket Sciimeisz József feleségének, Lyda udvari zsidónőnek adott áto
mindezek fejében a zsidónőtől bizonyos feltételek mellett 600 forintot

német pénzben vesz kölcsön.

"Ich Frantz von Batthian Freyherr, bekhenri háemit, dasz ich der
Fraue Lyda, Joseph Sohrneisin, Hoff Judin ain Halspandt versetzt ver-
petschierter , dasz Fuetteralű mit schwarzzen Ledér, seindt fünff Rosen,
in einer yeden Rosen ein grosszer Diernanth, darundten die grősste Rosen
mít vie!' diemanth vndtvíer Rubin, die anderén vier Rosen sein neben
den diemarrthen vier Rubindl. Hem sechs Roszen der gleiohen ist in
einen jedern ein grosse Rubin, vndt vier deimanthl. Item aylff Rosen
der gleichen, ist ,in einer yedern Rosen ain RuJbiniV'11Idtvier Perl. Daran
hangt ein Khleynoth, seindt darínnen vier grosse diemanth vndt acht
kleine diemarsth. Hem ein grosser Robin, VI!1dtein mitler Bubín, vndt
ayllff Robindl, dran hangt drew grossze Perl vndt dameben auch zwey
Perl, diese S!tuaklhsein in diesen Futterall ohne goldt verzeichnet word-
ten. Darauf :hat sie mir gelíchen Sechshundert gulden in Deutschen gelt,
jedwedern per sechz:ig khreützer zue rechnén auf 6 wochen, vndt von
[eden gulden alle Wochen adn Wiener Pfenning Interess, thuet in 6 wo-
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chen fünff zehen gulden, vnndt wan es vber benetrte Zeit lenger aus-
stehet, so soll alle viertl oder halbe Jahr das verfallené Interesse erlegt
werdten. Zue mehrer versicherung sein dieser Zetl vndt Schein zween
gleüchlautendt vndter vnsser beeder Handtschrifft vndt Petschafft auf-
gericht.Geben in Wien, den Aylfften Appril in Sechzehen hunderr
vndt neünzehen Jahrs."

(p. h.) Franciscus de Batthian. (P. H.)

Bey der Römisch Kay. Mt. hochlöblichen Nieder Österreichischen Regirung Canzley
dise Abschrifft gegen dem alda fürgebrachten Ortgmal gehalten, collationirt vnndt
gleíchlautent betundten wordten. Aotum Wien, den 31. July anno 1641.

(Gyűrűs pecsét hely-e) Georg Christoph von C. m. p.
expeditor daselbst.

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között,

511.

1619. május 1.-20. Batthyány Ferenc sajátkezű számadási feljegyzései-
ből kivonat.

"Az Sidonak is attarn volt az stametra f. 25."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

512.

1619. Feljegyzés, hogy többek közt a zsidóknak és más vallásúaknak a
győri erődbe, tekintet nélkiH a vaHásra, szabad a belépés, ez a lehetőség

az eixmqelikus lelkésztől megtagadtatik.

"Praesidiarii Jaurienses beneficio illo in negotio religionis quo
aritea gaudebant. ab aliquot armis sunt exuti , et proptereá magnis diffi-
cultatibus expositi ; quippe ultra Danubium, hiemis et aestatis tempori-
bus cum vitae maximo et fortunarum ac praesidii ipsius periculo exire
atque traileere coguntur, et quum alioquin Judaeis, Raseianis. Anabaptis-
tiset aliis omnibus absque discretione religionis liceat praesidíum in-
gredi, ista tamen facultas concionatori evangelieae confessionis dene-
gatur."

KCLtonCL István: Historia Critica R. H. XXX. l27.
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513.

1620. május 8. Gróf Erdődy Kristóf nagyszőnősi officiáIisa, nemes László
Balázs panaszt emel Szombathely város tanácsa előtt, hogy Eötvös
fstván, Feördős János, Kovács Balázs, Barics Simon és Vidováni Gyö~'gy

szombathelyi lakosok a zsidó gyalog hidat lerombolták.

"Mivelhogy az Erdeödy uram a memoria hominum a Sido gyalog-
hidat tartották csinálással és rnikor egykorban ugyanezen A(ctor) esi-
náltatta volt meg az megnevezett hidat, mely hidat Káldy Ferencz uram
elvágatott volt, post rnodurn ásmég vyoban ez A. megtalálván akkorbeli
Hetésy Pál biro uramat és ő kegyelme az Váras akaratjából ugy mu-
taeta meg az hidnak az helyét, hogy ott csináitassa meg és mikoron az
hidat megcsináltatta volna, az A. szerit András nap tájban, az I-k (in
eausam attractusok) nem tudatik mi okbul, hatalmasúl reá rnentenek és
az hidat el vágtak, az vizbe hányták az fáját, melyet ők de jure regni nem
cselekedhettek volna."

Szombathely város levéltára, Protocollum 1618/1620. n. 277.

514.

1620. május 13. A mai Szombathely részét képező szőkeföldi kúria osz-
tálylevele.

"Divisio domus Babariensis." Ebben említve: "Négies malom elect
valo rét az Sidohid feleöl."

OL. Múzeumí törzsanyag.

515.

1620. Kivonat Bethlen Gábor fejedelem számára történt vásárlások
számadás kőn yvé ből:

,,1620.május 10. Egy ikutsaikbokor tollat flor. 303. Az Sido azzon-
nak, ki megh csinalta Taller 12. Ilor. 22.

1620. augusztus 30. egj ibokor kultsok tollatt flor. 1400. Az Sidone-
naJk,!kiaz tolhoz hozza juttatott Talleros Integros n. 12."

Magyar Nemzeti Múzeum, Széchenyi könyvtár, Fol. Hung. 67., 21. és 46. lapori.
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516.

(1621) Batthyány Ferenc: sajátkezű számadásai között, valamely alkalma-
zottjának számadási feljegyzéseiből kivonat.

"Az Sydonak attarn volt magam pénzéből, hogj Bécsben ment vram
eö nagysága parancsolatjából az garast per d. 4, fl. 6."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

517.

1622. november 9. Kismarton. Scheuch Salamon kismartoni zsidó levele
Batthyány Ferenchez, melyben a Bécsben való sóvásárlásról, pintér kül-
déséről és gráci garasok beszerzéséről ír, egyben jelzi, hogy tudatni fogja,

mikor küldjön érette.

"Wolgeborner Freyherr etc. Gnedig vnnd gebiettundter Herr. Euer
g(naden) seundt meine vnnderthenige Dienst jeder Zeit ZUUOI'. Euer
g(naden) auf mich abgangenes Schrelben ffibe ich zue recht empfangen,
vnd allen deninbegrifenen Inhalt vernomben. Berichte hierauf Euer
g{naden) gehorsamblich, dasz ich selbst aniezo zue Wienn gewest, vnnd
in Namben Euer g(naden) Salz erkhauf'en vnnd erhanndlen wölle, so ist
aber gar weníg vnd vast gar nichts zue bekhornben. Habe <libermit groser
muhe 1000 Kuefel, in dem werth, wie Euer g(naden) schreibt bekhorn-
ben, .die ioh Euer g(naden) zue stehen will lassen, aber die fuehren wolle
Euer g(.naden) eher uriter ULtsehickhen, bisz ich selbsten zue Euer g(na-
den) kombe, dan sie mier vmb sonst fahrn müssten, es soll taglichen Salz
ankhomben vnd ich schori gewisz bestelt hab fur Euer g(naden). Item
schreiben mier Jer g(naden) wegen des Pundters, will Ich sollohen mit
mier hinuriter bringen. Wie auch wegen der Grazerischen groschen
seundt, tue Wien (?) wetter ainen mahl kainer zue bekhomben. will aber
meinen fíleisz njt sporn Euer g(naden) etwasz zue überlífern. Wegen der
70 solidus gehen solche nit hocher dann per 18 sol., aber ich
will Euer g(naden) also hinausz bringen, damit Ir g(naden) doran keinen
Verlust haben dörfen, doch rniessen solche Euer g(naden) auf Schlanig
bríngen Iassen. Die annder woohén will ich auf Kabberstorf', vnnd alda
ain Tag verbleiben, will ich alszdan Euer g(naden) tue wissen thuen,
wann Euer g(naden) vmb mich schickhén sollen. Inn vberig befundt ich
mich Euer g(naden) zue dienen vnnd thue die selben Gotts Allmacht
freundlich empfellen. Eisenstatt, den 9. November anno 1622. Euer G(na-
den) Vnndterthening vnd gehorsamber

Sallamon Scheuch Judt aldo."
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Kívül címzés: Dem wolgebornen Hernn Henn Frantz vonn Puthtaní Frey-
herrn auf Gissírig, Schlaining, Rechníz, Khiermermdt vvmd Gre!biJng, Ober Gspann
der Gspanmschafűt Oedenbung, Rőmisch Kay. Maiestét Ratíh V1Il1Ild der Cron
Hungarn Ober Stallmaister etc. Meinen gnedig vnd gebiettUJndten Herrn.

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

518.

1623. február 10. Kismarton. Scheuch Salamon kismartoni zsidó bíró le-
vele Batthyány Ferenchez, melyben 41 vödör bor vétel, sószáHítás, pénz-

átváltás, posztóvásárlás és egyéb ügyekben íro

"Wo1geborner Freyherr l Gnedig hochgebiettundter Herr, Euer g(na-
den) Schrelben von Woidi Euer gmaden) Castner hab ich am Sontag
nachmittag empfangen, so woll auch ain vnnd vierzig Emer Wein, fuer
welche ich ine 700 Taller Iaunter' zweínzíg Schillinger riohtig gemacht,
hierauf er alszbaldten widerumben nach Schlaining fahren wöUen, aber
auf mein arilangen vnd bitten, bisz ich widerumben von Wienn kornbe,
gewart damit Ir g(naden) in allen recht berichten rnöge, Erszt1icn we-
gen des Salz, haJt mann inn alilen Heuszem inuentiert vnnd alls Proui-
anndt wasz einer zue seiner Notturfft betüerfftig visidirt, vnd bei allen
'I'honn verbotten vber zehen Küefel:Slalz nit hinausz zue lassen vnd
weillen Ir g(naden) in ein Hausz eingelegt, weisz ich nit wie solehes
herausezer zue bringen sein werde, der Vhrsaohen halber, dasz Ir Maíes-
tat nit nach Prag, sondern mach Wienn arnJkhombenwerden. das ain alsz
den anndern weg, wollen Euer g(naden) Ainfuehr vnd Paszbrief schick-
hen, will .ich alsz balten selbstten mit nach Wienn reisen, vnd sehen da-
mits iherausz zue brángen dst. Wegen der Münz vnd vngerisch Kaiser
Mathiaszisohe alte widl mann füer hundert Tallér derselben, dreihundert
Talder zwainzig Sohillínger geben. Belangent der Taller, hat mam ver-
gangenen Mítwoch bei Kopf abseh:lagen aJUSZgeruefft ainen Reichs Tal-
ler hecher nirt;von 41/2 f. vnd ain Tucgaten 7 f. vnd nit heber zue nemm-
ben. Hem ains Thaills Schlesisch Groschen verbotten werden vnd auf
2 k. remouiert: wegen der Thücher khann ich Euer g(naden) geben
kharm 200 Stuekh Weixner vnd 100 Stuekh guette weise Mer:isoh Tuh,
sowoll 100 Stiokh Graue Soheptüecher vnd andere guete Tücher der-
gleich Iarben, wie die Ungern gehrn tragen. Wann nun Ir g(naden) der-
gleichen Tüeeher bedüerffitig ader anzubringen waisz, wollen mier ain
gueten nuz m.it ainander haben. Dann ich verrnain bei diser Zeit wie der
WoiJdiIr g(naden) berichten wiert derseiben Tüeeher woll betürffeig zu
sein, welohes aber alles derfordern nit zuethrauen ist. Was des Juden
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vonn Praag anlanget, der hat rnier geschriben, das der Frau Tschezzin
ime beuolohen hat mier zu schrelben inn diser bewunsten sachen, des
.sie gar guet in werzeekh sein, vnnd wirt kürzlich auf der Post zue mier
reittenrbenembensz ist rnein vndterthenigs Bíoten, wegen des Muth
Wartz, da ich meine fuehren auf khunftigen Montag hinein schíckhen
werde, dantit sie vmb mein betzallung dis fuerkeuth nit vmb sonst hinab
fahren eruolgen zue lassen, welohes vmb Eur g(naden) ich in gehorsamb
widerumben beschuldten will. Gottes Sohuz vnsz alle empfellendt. Eisen-
statt, denn 10. Februari, anno 1623. Euer G(naden) gehorsamber Sallo-
mon Scheuch Juden Richter in der Eisenstatt."

A levél első oldalán a margón Batthyány Ferenc sajátkezű írásá-
val: "Weil ehr ver:mant noch einmal hinain zu khummen, so sol man
ihr vnd der KLausinschreiben".

OL. Batthyány-levéltár, Missiles. Kívül gyűrűs pecsét, melyen H. L. betűk
olvashatók.

519.

1623. március 10. Kismarton. Scheuch Salamon kismartoni zsidó bíró
levele Batthyány Ferenchez, melyben marhabőrök értékesítéséről, szö-
vetek vásárlásáról, szilvavételről, sószállításról, új pénznem bevezetésé-
ről, kocsikenőcs szállításról, végűl pedig körűlményesen pénzműve-

letről íro

.Wolgeborner Freyherr l Gnediger Herr! Eur g(naden) ikhan ich in
vnderthániger gehorsam me berichten nit vmbgehen, das mier Euer
g(naden) sohreibt wegen der Oxenhuet, das man sol vnger isch gelrtsolle
daruier haben, Ist kheín Handl, dann man kham die vngerísoh hecher
anbringen als der gehultigt Pauer annimbt. Allain, it allerlej tueehern
vnd Münzen doch khayserisch, aber nit wie der Pauer vermaint, wie
mans yor Jmauff:t haat, das ein Elln iezt 3 oder 4 f. C()SSIt,die man eher
vmb 1 f. iklhaufftihat. Doch vermain ich wil aufesehest selbsten zue Ihr
g(naden) ikftlwnenvnd Imme Handl sowol mst Ihr g(naden:) Hőnig vnd
Zwessten halber ich wil ThI'Ig(naden) die Eugelischen Duiher in einen
solchen Khauff geben, das lhr .g(naden) zue Wienn nit darumen haben
liliann. Es scheint 100 Stuckh eben der farben, wie mans (zue Wien, ez
törölve) in Vngern gehrn tragt, sowol auch mit Zubringen der Frauen
g(naden) gelt vnd 20 schilling. Wegen der Harnsteinerischen sachen wil
ich derentwegen auf Wien reitten zum Herrn Goldtn als Gerhaben vnd
einen ortenlíohen Besoheydt mízbríngen. Wasz anbelangt die Zwegsten
auf Wienn zue fieren, ;ist ieZltnit wol müglíoh, dan Gott waisz 3 oder 4
Rossz aus Iehren wagen zue ziehen haben. Anne masz geben vermanin
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Ih lhr g(naden) wollets anstehen lassen, bisz ih zue Ihr gtnaden) hin-
under khum, so khan Ih Ihr g(naden) beriehten, wieuil Salz Ih Ihr g(na-
den) khan zue wegen bringen. Der Münz halben ist khein andere Münz,
als der gleichen groschen. aber von Presspuerg her-t man wol, das ain
andere Münz solaufkhumen. Wieich den selbsten mit meinem Herrn
hab .hinab raissen sollen, sie Zeit wierts schon geben Griizer Münz auf
ZiU khumen ist nit müglich, Was anbelangt die Wagenschmíer, wil ich
Ihr g(naden) 2 Viisl mitbringen. Allain bit Ih Ihr g(naden) wan mier Ihr
g(naden) die 500 Taler groschen. welche Ih nit hab haben wollen. khö-
net mier noch 500 taller, die ein wenig bösste wern zue diser 500 taler
und 500 taler vngerisch wolt míh mit Ihr g(naden) vergleichen, das Ihr
g(naden) gar wol zue friden sein werde. Vie die 500 taler, weIche ich nit
haben wolle, weil Ih Ihr g(naden) 1000 taler darumen geben, vier die
andern 500 taler, welche ein wenig bösser, wil ich Ihr g(naden) 1200
taler geben, lauter 20 Soh., den ich waisz wol, das die groschen nit in
Vngern einen Vortgang haben. Wo aber Ihr g(naden) mit 20 Sch. auch nit
gedient ist, wil ich Ihr g(naden) solche Münz geben, wie ie zwischen hin
vnd Pfingsten gehen werden, den Ih waisz gewisz, das mit der Münz ein
Veranterung geschechen werde, dan Ih Ihr g(naden) mit Warheit berich-
ten wil, dan die Münz alle fallen tuedt, wie den die Reichs Taler gnuegsam
vmb 51/2 f. zuuor vmh 7 f. haben haben (kétszer) mögen. Aliain das ich
einen Khauff yor mier mb, vmb solche gleiche Münz, wan dan Ihr
gmaden) mier solche gnadt erzeigen wil, so wol Ihr g(naden) mier disem
Potten zueruokh sehíckhen, vmb mein Bezallung, was Ihr g(naden)
begert die 20 Sch. wolle ich sie miit hánunder bringen, birt;allain Ihr g(na-
den) wo müglíg' wolle mích nit lassen, wan die Frawen g(naden) Ihr alte
10 Sch. wolle vervexel, will ich machen vier einen jetlichen 12 Soh.
daruier geben. Im g(naden) sambt der Frauen, Jungen Herrn vnd Freu-
lein sey von mier vnwierdigen Dienner zue 1000 mal gegrist vnd in
Schuz des Allerhöchsten beuolchen. Actum Eysenstadt, den 10. Marzi in
1623Jar. Ihr Gnadtn gehorsamber Sallaman Scheuch, Judenrichter."

Címzés nincs, de nyilvánvalóan Batthyány Ferenchez volt intézve.
OL. Batthyány-levéltár, Missiles, Kívül elmosódott gyűrűs záropecséttel.

520.

1623. május 12. (Bécs). II. Eerduuuui elrendeli a pozsonyi pénzverde fel-
állítását:

"Die Juden sind nur als Auswexler und Einlőser, nicht aber als
Verleger zuzulassen sinternalen es wider die Canstitutionis Regni wahre,
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m.an sie auch weder zu Pressburg oder ander orts in Hungem nit ge-
dúlden würden ... "

Neuwald, Johann: Beitrage zur Geschichte des Osterreíchísohen MÜJnzwesens
wáhrend der Zeit von 1622-1650. l. tap. (Kü lörulenyomat: Blátter des Vereines
fül' Landeskunde von Niederösterreich. 1882. évfolyam 117-142.)

521.

1623. június 6. Egerszeg. Kondoray György Zala megye dicatora utasí-
tást kér a pozsonyi kamarától, milyen pénzfajokat fogadhat el. Ezek

közt említi a zsidó garast is.

"Zolgalatomai ajanlom Nagsagtoknak, rnint nekem kegielmes vra-
ymnak, aldgia Isten N. minden .iauayual. Az .Nagysagtok botsuletes ára-
tot lenelet nekem megh adak, rnit parantsollion Nagsagtok, ert em. Nag-
sagtoknak azt irhatom, hog az nemes Orzagh uegezese zerint, de az ö

Fölsege dicajara kj mentem es mam is kin uagiok, chak hogy ennekem
az öFölsege neue alat kj boczjatot penz mía sok ueszekedesirn uadnak,
holott Nagsagtok az mjnemő 3 monetat küldött, affele penz nalunk ugian
chak ritkan talalkozjk, sem nemelj falukban nem is ismerik, nem hog
uolna, mert itten nalunk az szegínboldult földön az kett foriritos daller
pro florenis 2 iar, az oh taller pro florenis 4., az 48 kraiczar pro denarris
74, az 60 krajczaros tallér pro florerio 1., a sido garas pro denariis 4, az
aranynak penígh chák hiret is aligh halliuk. Immar Nagsagtok minden
fele diffíoultasirnat enti. Nagsagtok engemet azon postarn altal doceal-
lion, mint uegiem el az fölliül megh neuezet pénzeket, meot eg atalan
fogua az vrak ó Nagsagak, mind penigh az szegínsegh egíeb penzzel nem
Ilethetnek. Nagsagtolctul kegíelrnes malazt uarok. Istennek aldasa legien
Nagsagtokon. Datum Egerzegh, ma Pinkesd kedden 1623. Nagsagtok ala-
zatos zolgaja Kondoray Georgh."

OL. Pozsonyi kam. Litt. ad Cameram. 1623. jun. 6.

522.

1623. június 11. Bécs. Andtshl Adám prágai zsidó kereskedő levele
Batthyány Ferenchez, melyben jelenti, hogy a titkos tanácsosok az asz-
szony dolgában azt kívánják, hogy folyamodványt adjon be és azt a ta-
nácsurak majd elintézik, felkéri tehát Batthyányt, hogy ezen beadványt

embere által küldje eL

"Wolgeborner Gnediger Herr! Ewer g(naden) seindt meine vnder-
thanige gehorsame willigen Dienst, neben einen Glickhselígen Grues
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beuor. Ewer Gnaden zueberiohten wassz die Frauen beghern vnd mier
beuolchen haat, das haab ich so weit bey Ihr Malestat geh.aimb Ratherrn
dahin gerícht, das Lhr ;g(naden) die Frauen soll ein Supplicieren vber
schickhen, wasz lhr Begern ist, so wollen sich die Herrn in demselbigen
bemüen vnd dahin berichten das balt zrueeinenguetten Endt salle ge-
hen, deyweil vorhin Irers Herr Vatter güetter sein gewessen, sie wollen
300r auch ein Verehrung darum naben, vnd wollens balt zue einen guet-
ten Endt bríngen, derwegen wolle Ewer g(naden) nit saumen mit der
Supplioíeren vnd mier bey Zeigen disern Botten zue sohiokhen. Gottes
segen rnit vns Aller Ewer g(naden), sarnot der Frauen g(naden), Jun-
gen Herrn :vnd Frewlin sey von rnier 1000 mal freundelich gegriest, Ac-
tum Wien, am Sentag nach Pfingsten in 1623 Jar. Ewer G(naden) gehor-
samber Adam Andtshl Judt, Khauffman von Prach."

Kívül címzés: Dem wolgebonnen Hennn HeI"M Franz von Budtaan, F'rey-
herm auf Gisang, Hennn auf Schlersíng, Rechnrtz vnd Neuhausz, meinen gnedigen
hoohgebledtenden Herrm, Schlanimg,

OL. Batthyány-levéltár, Míssíles. Kívül gyűrűs zárópecséttel, melyben három
stilizált virág látható, a pajzs fölött M. M. betűkkel.

523.

1623. augusztus 7. Bécs. Az alsóausztriai kormány II. Ferdinánd nevé-
ben felkéri gr. Eszterházy Miklóst, távolítsa el Kismartonból a zsidókat

az újonnan nekik engedélyezett házakból.

.Ferdínandt der Ander von Gottes genaden Erwölter Römischer Kai-
ser, auch zu Hungem und Böhaimb König, Ertzhertzog zu Österreich.

Wohlgeborner heber und getrauer. Welchermassen bey unserer N.
O. Regierung und Camer, sich N. Richter und Rath unserer Statt Eiserr-
statt, wider dich umbweillen du zu wider Irer haben: das Privilegíen.
denen Juden ain gebay in den Hoffgarten alda, so zway heiser begreiff-
ten thuet, zuverwiUigen dich understéhen sollest, zum sechsten Be-
schwahren, und dir die Abschaffung berurter Juden, ausz denen Inen
eingeraumbten Ortte, durch den Gerichtlichen Gebottsbrief aufzulegen,
gehorsamist bitten thuen, dasz hast du ausz dem Einschluss hiebey mit
mehren Zuvernamben. Bevelhendier hierauf Gnedigen und wollen. dasz
du unsz zu Handen unserer N. Ö. Regieramg und Camer, hierüber dei-
nen Bericht übersendest. An dem volziechst du amo unseren Gnedigen
willen und Mainung. Geben in unserer Statt Wienn den sibenden Mon-
nathstag Augusti in Sechzehenhundert drey und zwaínzigisten, Unserer
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Reíche des Römischerr in Viertes, desz
des Behaimbischen in Síbendes Jar.

[... t]eufel
vice Stathalter
Hannsz Ruprecht Hegemüller
Canzler

Hungaríschen in Sechstes, und

Comrnissio domini Electi
Imperatorís in consilio
Jerőnimus Westernáeh
Jacob Berchtold mp.

OL. Esterházy hg, budapesti lev. Rep. 83. fasc. B. m. 22. Hátán papírral fedett
pecsét.

524.

1624. január 5. Bécs. Mayer Salamon udvari zsidó levele Batthyány Fe-
renchez, melyben a lepecsételt posztó tárgyában ír és végül bizonyos

pénzösszeg megküldését kéri.

"Wolgeborner g(nediger) Herr etc. Jer g(naden) schreiben habe ich
emuangen, wasz anbelangen ist die Tuch halbn habsz Eur g(naden) zue
vor auch geschrieben vndt thue esz Jer g(naden) wieder zu wissen, dasz
die Thuch noch ver pettschierdt sein, allsz Jer g(naden) Leidt ver pett-
schierdt habn nach vienden. W'a5Zanlangt die verigen Euch, die sein
zu von ab gangen, die sein hier auh ver handen. Mer rnir bitten Jer
g(naden), dasz Jer g(narlen) ein mall die Thuch lassen im week nemben
vndt dasz geldt her schleeken. Mir haben ver meindt, Jer g(naden) wern
mir dasz geldt herschickn vndt die wern im week nemben, die arider
Wachr den nach dasz Jer g(naden) íleidt sein von hinen dn Week: darumb
bit ich Jer g(naden) wer rnir dasz geldt auff dasz est her sohicken, dan
mir halben ein sebaden genug dr-an, darumb bit ich Jer g(naden), Jer
g(naden) wern esz gewísz auf dasz her schíckn. Actum Wien, den 5.
Január 1624. Jer g(naden) Dienst williger Sallornon Meiyer, Hoff Judt."

Kívül mtis írással: .A!Il Iihr Onaden Herrn Herm ,F\rantZ€TI von Ba<tthian etc.
Egy ív papíron, kívül zárópecséttel, melynek pajzsában a levita jelvény, füles

korsó, felette öt héber betű:

OL. Batthány-levéltár, Missiles.

525.

1624. február 19-1636. február 19. Kivonat Batthyány Ferenc emberé-
nek az őfelsége konyhájá1"a adott victuáliák számadásábóL

"Eszve számlálás. Az mint Istenben el nyugodot Botthyani Ferencz
uram eo nagysaga eö fölségbe konyhaiara anno 1624. victualíaból ennen



magát oblígalta és maga [obbágéval fel hozatni, annak rendszerint fel
íedzese és ez ellen az mitt és rnen nit percipialt eö nagysága kész pénz-
ből. ... Az Salamon Mayer S.ido kezehez elsőben attunk az mint keze
írása bizonyitya ... 2071 tal."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi szárnadások között.

526.

1624. október 11. előtt. Dávid és Leó bródi zsidók panasza a pozsonyi
kamarához a részeges újhelyi contrascriba, Somogy András ellen, aki
vámoláskor nemcsak árujukban tesz kárt, hanem bántalmazza is őket.

"Magnifici et generosi domini, patroni nobis perquam observandis-
simi. Servitiorurn riostrorum perpetua commendatione praemissa,

Non erat possibile, quod posserrtus dncermíttere, hac nostra quaeri-
monia magnifioas Dominatíones Véstras requirere, posrteaquam nobis per
dominum contrascribam in Vyhel, Andréarn Somogy diotum magna
iniuria inferatur. Nam quotiescunque cum nosbris mercimoniis per Vy-
heli profícíscímur, semper ípsum ebriúrn et vino plenum invenimus.
Qualiter et ante paueos dies concigit. cum in sua ebrietate et erapula sub
nudo caelo in phrvia uberrima merees nostras ex curru exoneravit in
terram et nobis plus, quam 50 florenerum damnum fecit. Et quamvis
ipsum propter Deum oraremus, ut nostras rnerces sub tecto et in domo
tricesimatoris perlustraret, attamen non solum nihil impetravimus, sed
bonas plagas usque ad profusionern cruor is nostri, quod parati sumus
eomprobare, suscepimus. Nec his contentatus, sed die 25. Septembris,
dum versus Galgocz ad nundinas pergoremus cum merciibus nostris,
ilterom nos infestavit crudeliter et sine ulla causa bene baculavít. Cum
autern nos non parvam utilitatem Fisco regio praestemus, prout docerit
tricesimatoris perlustraret, attamen non solum nihil impetravimus, sed
supplícamus, ut nos contra dictum Andréarn Somogy defendere velint,
ne in quaestu turbemur, praesentim cum ipse contrascriba hac dn parte
nobis auxilium ferre et non impedimentum struere doberet. Gratiosum
speramus responsum. Nos Magnificis Dominationibus Vesbris commen-
datos, Magnificis Dcminationíbus Vestr-is humiles serviteres.

David et Leo Judaei Bredenses.

Hátán: Inclusa paria contrascríbae 11. die Octobris, Anno 1624.

OL. Pozsonyi karn. Litt, ad Carner. 1624. okt. ll.



527.

1624. nov. 27. Bécs. Az udvari kamara felvilágosítást kér a pozsonyi
kamarától, hogyan emelkedett a nagyszombatiak zsidó adója évi 400 fo-

rintra az 1622. dec. 16-iki privilegium ellenére.

"Generosi ac egregíi domini, amici honorandi salute offciorumque
nostrórum oblatione praemissa.

Sacrae Caesareae Regíaeque Maiestati, domi:no nostro clementás-
simo demisse retulimus ea, quae Dominationes Vestrae super judicis ce-
terorumque iuratorum civium Regiae ac liberae civitatis Tyrnaviensis
humillima petita exolutione 5350 floreriorum illarum partium diva
quondam Sigismundo Forgach ad expeditionem Transylvanicam ex com-
quondam imperatori Matthíae, tempore reductionis coronae, partírn vero
missione domiru Georgií Thurzo, tum temporis Palatini conoessorum,
tum etéam reductione census Judaici in antiquum ordinem íuxta tenorem
prívílegü desuper illis concessi, de dato adhac 16. Decembris anni elapsi
1622. addito voto et consilio suo informarunt. Cum autem supradiota
Maiestas Sua seire desiderat, undenam dictuscensus in tantum nimárum
ad 400 florenos contra alílegatum privilegium excreverit. Idcirco Domina-
tiones Véstras permarienter requírimus, quatenus hac in parte ulteriorem
inquisdtionem dnstituere ac nobis postanodum propdum reí statum. ut
negotium hoc supradiotae Maiestani Suae denuo proponi ac eíusdem
resolutio desuper obtínerd possit. comrnunicare ovelínt, prout eadem
recte facere noverínt, Quas una nobiscum divinae proteotíoní committi-
mus. Daibantur Víennae 27. Novembris 1624.

N. Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatís Prae-
fectus Cetérique Camerae Aulieae Consilíardi.

Hátlapján: Genereeis ac egregíís domínís N. Sacrae Caesareae Regiaeque
Maiestatis Camerae Hungardeae consílíaríís,domínís et amicis honorandis.

Egykorú regesta: Super censu Judaico 'I'yrnaviensi ulteríor petitur informatio.
OL. Kamarai lev. Ben. Resolutíones 1624. nov. 27. (A pozsonyi karnarára ér-

kezett: dec. 7.)

528.

1624. december 19. (Vág)Ujhely. Kryst Péter és Novák János levele
Thurzó Szaniszlóhoz, melyben többek közt írják, hogy "az Sidoknak ide
ki ualo iarassában és ikereskedésében minemeö nagy difficultas legien ..."
A (baradi) zsidókat .znost is m;t örszy" Szlului Mátyás.

OL. Thurzó-család levéltára, írregestrata fa:sc. 6.
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529.

1624. Kiootuit a tizedjegyzékekből. Szántó (Zala vm.) Agyag nevű sző-
lejét a zsidók szedtek meg. "Vinea Agygh szőlő, az Sidok szeötték."

OL. Regesta Decimarum, B. 1211.

530.

1624. után. A Menzenéder örökösök és meghatalmazottak, továbbá
Batthyány Ferenc özvegye Poppel Éva és az örökösök közti elszámolás

a köztük fennforgó pénzügyekben.

"Zu handen derseiben abgesandten Inhalt schein, in Wien, den Sa-
laman Mayr Hoffhandlsz Juden erlegt ... 2071 R(einisch) taler vnd st.
minz id est ... 1 st."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

531.

1625. szeptember 18. Zistersdorf. Teuffenpach Rudolf közli a pozsonyi
kamarával, hogy mivel a magyar és az ausztriai jog egyaránt előírják,
hogy a pört annál a bíróságnál kell befejezni, ahol elkezdették, ragasz-
kodik ahhoz, hogy az ő egykori zsidó vánwsai és két jobbágya közt

marhabőrök miatt indított pert az ő úriszékén fejezzék be.

"Magnif:ici, Generosi atque Egregii domini et Amici rnihi observan-
dissimi, salutem et servitii mei paratam recomrnendationern.

Litteras Magniíicorurn Dominaticnum Vesm-arum debitum Michae-
lis Guel:itet J oannis Petsy ex vendítíone cutium quarundarn bovinarum
proveniens indeque Irtern propter residuam debíai solutionem contra
emptores Judaeos. tunc temporis meos teloníatores an Dürnkrut apud
bonorum meorum regerrtes a venditoribus incaeptam, contestatam et
adhuc pendenrem coneernens aceépí. Verum non solum extracto judieia-
rio examínato, sed et omnibus relíquis circumstantíís perpensis. non
vídeo venditores justam. ob denegatam justitiam conquerendi oausam
habere; manifestum enim est, contractum non in Hungaria, sed Austria
factum, ubi resolutiones Caesared Maíestanis affixae, quo nimírum pado
post reductionem bonae monetae delbirtasunt exolvenda, merito obser-
vantur ibidem et venditores emptores coram judice, quasi ordinario
prima více mon solum convenerunt, sed et lítem insuper contestata sunt;
manifesti autern iuris est, sive Hungarící, sive Austriaci, ut ibi lis in-
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cepta, ibidern et ad fines actores eandem perducere, forum rei sequi et
sententiam iudicis audire et acceptare debeant. Cum autem supranomi-
nati coloni, praecipue Michaeli Huett, meo iudicio haud amplius stare,
sententiam definitivam audire et eidern acquiescere noluerint, sibi cul-
pam imputabunt et si iudicern competentem quaerere voluissent, ab
initio penes eos fuisset electio, nunc vero reconventio coram eo iudice,
quo conventus reus est et non coram alio locurn habet. Considerabunt
insuper Magníficae Dominationes Vestrae uriarn cutem bovinam arrtea in
longa rnoneta decem Thaleris Ungaricis aut florenis duodecim Rhenen-
sibus ernptam, quae nunc in reducta et hona moneta quinque aut sex
florenisemi potest, denuo duphcato pretic solvere, esset venditio ultra
dimidium iusti pretii, quae regulariter non valet. Quod Judaei peounia
Posoniensi seu denarids Ungaricis solutionem praestare promiserint, non
negant, econtra autern aftBirmantet omnibus riotum est, denarios i11os,
qui tunc temporis Posoníi pro íbonishabebantur, ad breve temporis spa-
tiumin suo valore permansisse, ita etiamousi et in pretic habiti, ut
brevi ab eorum creatoribus reiecti et ex propria patria banniti fuerint,
non absque parvo detrimento meo et aliorum vicinorum meorum, qui in
hodiernum adhuc diem aliquot centum florenos post reiectionem et ex
patria in exilium missionem, in potestate nostra manentes, monstrare
possemus ert inde Judaei secundum obligationem talem monetam faci-
lius etsufficienter ubicumque, imo parvo pretic et ante, et post reiec-
tionem mutare et venditoribus satisfacere potuissent, si modo actores
neminati in praefixo termi no a prima conveneione comparuissent et non
fraudulenter dn detr.imentum Judaeorum, qui per integrum annum et
irisuper aliquot menses, donec illam currentern monetam reiectam et
expulsam scirent, tacuissent et emansissent. Nec etiam valet excusatio,
quod propter tumultus perniciosos in regno Hungariae exortos, prae-
dicti subditi ius eorum prosequi non potuissent, non enim integrum an-
num, sed paucis dumtaxat mensíbus tuaruibtus üli durarunt, transitus
etiam Zisterstorphum non solum ante et pom, durante tumultu, tutus fuit
et plures Posonienses, negotía illorum absque omni dispendio vitae hic
expedieraint. Quibus ita se habitis, Magníficas Dominationes Véstras
hisce amice requirere volui, quatenus saepius fatis colonis serio com-
mittere velint, ut iudicio meo, ut actores coram reis stare, litem prosequi
sententiam finitivam acceptare illique acquiescere aut omnino ab eorum
reconventione desistere velint, judices enim ert judicium pro ludibrio
haberi non debent et quod semalHlís placuit, ut et Imposterum placeat,
necessum est. De ceteris iustum erit, praefatos colonos,ubi laesi videntur
defendere atque tueri, si modo mediis prohibitis non intentatum et fac-
tum fuerit, alias si contra spem in meos aliquid attentaretur, offendere
sine metu, paratus enim omni tempore aequalí modulo metiri, meos et ab
omni vi et iniuria defendere, non autern eiusmodi attentata, sed multo
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magis vicinitatis e:t amicifiae consentanea offida a Magnífioís Domina-
tionibus Vesrtr:isexpeoto. Quod Magníficis Dominationibus Vestris res-
ponsi loco resoribere vodui, in reliquo bene et feliciter valere desíderans.
Datae in arce mea Zisterstorph, die decima cetava Septeanbris Anno
1625.

Rudolphus a Teuffenpaoh.

OL. Pozsonyi 1=. Litterae ad Carneram 1625. szeptember 18. Hátán a szo-
kott címzés, zárlatá:n papírral fedett pecsét.

532.

1626. február 7. Bécs. A bécsi császári udvari kamara levele a magyar
kamarához, melyben bővebb felvilágosítást kér arra, hogy miért és mely
időtől fogva mentesek más városok, főleg Pozsony, a zsidó adó fizetése
alól és miért nem mentes ez alól Nagyszombat városa is, ezidőszerint

egyedül fizetvén ezt az adót.

"Magnifice, Generosi ac Egregii Domini, amici honorandi ! Salute
officiorumque riostrorum oblanione praemássa. Aburide quidem irutellexi-
mus, quae super humillima petitione judicis juratorumque civium nec
non totíus communítatís civutatis Tyrnaviensis, quaternus a censu Ju-
daico quotannis quinquagínta florenos constituerrte imrnunes pronunti-
are velint, adhuc quiruta Decembr-is anni proxirne elapsí, mallesdmi sex-
centesimi vi,gesimi quinti informarurst. Cum autem ampliorem aliquam
nótátiam habere opor-teat , quam ob oausam, et a quo tempore aíliae CliVÍ-

íates, praesertim Posoniensis a memorato censu sint liberae et immunes,
et cur civitas Tyrnaviensis non etiam in hac parte immunis facta fuerit,
sed censum hunc sola contanuere debuerát, rnagnificam et generesas do-
minationes véstras arnarrter requir-imus, nos superinde ad obtinendam
saoratissimam suae caesareae regiaeque maiestatis benignam resolutio-
nem uberius íruíormare ne graverutur. Quas una nobiscum optime valere
cupimus. Dabatur Viennae, 7. Februarfi, anno 1626."

N. sacrae cesareae regiaeque maiestatés Vice Prae-
fectus Ceterique camerae aulaeae Consiliarii.

Kívül címzés.

OL. Benignaa Resolutiones,
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533.

1626-1645. között. Hireehet Lőwel zsidó bíró kérvénye Esterházy Miklós
nádorhoz, melyben felkéri, hogy mutasson neki módot, hogy Batthyány
Adámtól, ha már kész pénzt nemis, de legalább áruban megkaphassa

követelését.

"Excellentissime necnon HiLustrissimePrinceps! Meminerit il!ustris-
sima Celsitudo Vestra non longo raJbhinc tempore me auxi1ium et Iítteras
ccmmendetítiaa Illustríssirnae Celsitudinis implorasse, ratione debiti,
quod armis iam alíquíbus mihi persolvere terretur dominus comes Budi-
ani qui etsi debitorern se fateatur, eo quod proprium eius habearn insigne
una cum obligatoriis. Cum tamen effecturu nullum intelligam, aCI íllus-
tríssímam Celsitudinem véstram denuo humillime confugío, rogo et ob-
secro, illustrissima Celsátudo vestra dígnetur compati mihí pauperculo
suodito et unice commrunicare modum, quo tandem si non paratam
pecuniam, saltem rnerces eondágnas habere valeam, me in finem com-
rnendans I1lrustrissimae Celsitudirris Vestrae humilllimus Hírschel Lewel,
Judaeorum Judex."

OL. Batthyány-levéltár.

534.

1627. április 20. Pozsony. A pozsonyi magyar kamara Nagyszombat vá-
ros közönségével tudatja, hogy a felség a város közönségének kérelmére,
figyelemmel a város hűséges szolgálataira és a legutóbbi zavaros idők-
ben szenvedett káraira, a város által fizetendő évenkinti 50 forintnyi

zsidó adót elengedte.

"Nos sacratissime caesareae regiaeque maiestatis Camerae Hungari-
eae praefectus et consjliarái, recognoscírnuset riotum facimus per prae-
sentes. Quod praelibata sua maiestas, ad dernissam instarrtiam et ihumi-
lern supplicationem judicis et juratorum, tctiusque communitatis civi-
tatis regiae ac liberae Tyrriaviensis apud suam rnajestatem propterea fac-
tam, potíssímum autem respeotu fídelútatis, fidehumque servitiorum et
damnorum, sub hísce praeteritis dísturbiís praestiterum et perpessorum,
censum Judaicum, annuatim florenos quinquaginta Hungaricales consti-
tuentem, quem dicticives propter expulsos quondam et ejeotos ex prae-
íatacivétate Tyrnaviensi Judaeos. ex ímposíaicne dívórum quondam
Hungariae regum, singulis annis ad suae maiestatis carneram solvere,
et adrninstrare debebant, et solvebarrt, aliis etiam centis ex respectíbus,
JUxta benignum ad hane carneram datum mandatum clementer relaxa-
vit et condonavit. Super qua relaxatione, et condonanone rnemoratis
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civibus praesentes nestras recognítionales ad petítiones eorundem extra-
dandas duximus et concedendas. Dart:um Posonii, die vigesima Aprilis,
anno 1627.

Emericus Zbolek m. p."

Eredetije egy húsz oldalas folio nyomtatvány 16-17. oldalán. A nyomtatvány
címe, iH. címzése: Ad seremssirnurn prrncipem regium, regni Hungariae Pa.ati-
num, excelsos item proceres, inclytos status et ordines diaetaliter congregatos,
demíssa inforrnatio et respective Instantia liberae regiaeque civitatis Tyrnavíensís:
ratíone arcendorum de .gremio sui Judaeorum, manutenendique ...

Ezen nyomtatványt Nagyszombat városa 1790. dec. 4-00 myújtotta be Sándor
Lipót főherceg nádornak és az országgyűlésen egybegyűlt rendeknek.

535.

1627. április 27-28. Gyulafejérvár. - Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
kiadja az ekkor alkotott országgyűlési törvénycikkeket. Ezeknek kilen-

cedik pontja a következő:

"Articulus IX.
Az s i d ó k nak Ő felségétől ez országban való szabad kereskedés-

rül adott indultumok nisi praeiudicet privilegiis Iíberarum civitatum et
oppidorumaz statusokról approbáltatík. Az rnely indulturnot felséged a
s i d ó k nak ez országban való szabad kereskedésról adot-t, mivel lát-
juk, hogy ebben is felséged tekinti ez országban lévő mcstaní nagy szük-
séget, mi is helyben hagyjuk, approbáljuk, csakhogy az szabad városok-
nak privilégiumaknak ne praeiudicáljon."

Erdélyi országgyűlési emlékek, VIlI. kötet 371. 1.

536.

1627. máj. 17. Nógrád megye felsorolja azokat akárokat és vesztesége-
ket, melyek a megyét érték Eghri Sido Memhet passa idejében.

"Czak az Eghni Sido Memhet Passának idejeben az Mathra keörnyül
ualo Tartományban, az holdcltsaghbol negywen gyermeknél teöbbett
loptanak el az Eghriek, Hatwaniak es Budaiak, kik keözwl az keserwes
Attjak az Passaknák feö Embereknek hatok megeth házakban talaltanak
megh, szintén maganal is az eleött waloo wezérnél, de czak eggyet is soha
ki nem szerezhettwk, mert szintén ugy gyüiték, mínth az Ménesth es az
Portara wéwén, azzal keresnek magoknak kedweth es 'I'izteth es igen
nilwan waloo dologh es szwkséges is kiwal1:hk:éppen wégezesth rola
tenni.
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Ugyan ezen Sido Eghri Passanák ideyében az Haynaczkeöi draban-
tok az falukon kenjereth keresgetwen magoknak, Sarwari Istwan neweó
Tizedest njolczad magawal le waghtak."

Nemzeti Múzeum, QUaJrta Latina 2164/12. p. 103. (Jászay Pál kézrratgyűj-
teménye.)

537.

1627. A kismartoni zsidó község Esterházy Miklóstól kapott privilégiu-
mainak rendje.

"Privil. com. Nicolai Esterházy de Anno 1627.
1. Sie sollen keinen Fundum oder Heuszer ohne Vorwisszen an sich

bringen.
2. ohne Vorwisszen sich an keinen anderén orth niederlaszen.
3. alle Ehrerbietigkeit gegen die Herrschait und vorgesetzte officiren

tragen unter straff.
4. in seinem bestandthausz keinerr auffnehmen ohne Erlaubnus.

item die reyszenden sollen Erst im schloss examiniret und über 3 tag
nicht aufgebalten werden unter 6 Ducaten straff.

5. Keine wein ohne Vorwisszen der Herrschafft einbringen bey confis-
cation der Weine.

5. Das Vieh zum schlachten im schloss besichtigen lassen unter 5 fl.
straff. item alles Junge Vieh dem ..... andeuten.

5. (!) in kauff und Verkauffen gegen die Christen Ehrerbithig seyn.
item nichts Vorkauffen bey SJtraff5 fl. und folgendes doppelt.

6. (!) Von gestohlenen sachen nichts kauffen noch verkauffen, sondern
so etwas Verdachug im schloss angeben, widrigen falls alles verfal-
len und 5 Duc. straff érlegen.

7. kein gold und sielber schmeltzen ohne Vorwisszen der Herrschafft
damit sie nicht 'in Verdacht kommen.

8. Den unterthanen ohne Vorwissen der Herrschafft nichts leihen,
sondern alles im ambt mit billigen interesse corroboriren lassen bey
hoher straff.
mit fremelten keine contractus simulatos machen.

9. ist zwar vor der fexung erlaubet den unterthanen geldt zu leihen
jedech mit bilhgen Interesse und Vorwissen des ambts.

10. keinem unterthans kindt ohne Vorwissen der altern etwas leihen,
unter straff 3 fl. solte auch ein unterthans kind ihnen Etwas zu Ver-
kauffen bringen sollen sie solches alsogleích dem ambt andeüten,
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ll. Die zahlungs termin richtig halten, das erste mahl uriter scharffer
straff das zweite mahl verjagt werden.

12. mit burger und bauern friedsam leben, allen auff der strasze alle
Ehr Erbíethigeit leisten, und der Herrschafft an ihrer Jurisdiction
nichts Vergeben lassen oder darzu sUU schweigen.

13. Zur gebührenden Zeit ihre praestarida zahlen.
14. in Einer Feüers brunst dem schloss zu lauffen und assistenz leisten.
15. so Einer stirbt bey der Herrschafft anmelden, damit man wisse was

var krankheit gehabt. item keiner Hochzeit machen ohne Vorwissen
der Herrschafft bey straff 2 fl.

16. íre wohnung gassen und höffen sauber halten, alle feyr Hig bey
straff 2 fl. jedes mahl.

17. an Feyer tagen unter der Kirchen kein gewolb auffrnachen, nichts
verkauff'en auch für nichts daran arbeithen bey straff 3 fl. und Ver-
fallung der Verkauff wahren.

18. auff frohnleichnams tag die gassen bey ihren Haüsern saubern und
bauen straff bey 5 fl.

19. wen, Ein Jud contra Jud was zu klagen hat, soll solches in beysein
des rabiners Richters und dessen geschworen im gemeínd hausz ver-
nehmen
gegen Einen Christ aber keine klag annehrnen bey 5 fl. straff.
item sollen Richter und burger den Christen alle Hülff in seiner
Klag leisten, widrigen falls 15 fl. straff zalen,

20. Weilen sich mehr als vorhero Juden dahier auffhalten und die
krankheiten zu beförchten als salle solches abgestellet werden.

21. Vor Einen krein Handl auff der Strassen soll Ein Jud jedesmahl mit
1 fl. bestrafet werden.

22. Wan Ein Jud gegen das Penthateuch büchl straff sündiget, sol1Er in
dupplo gestraffet werden.

Finaliter Weilen nicht alles zu verf'assen, als sollen sie sich gebühren
auff Iühren cum reservatione augendi diminuendi haec puncta et
instructiones.

OL. Esterházy-osalád budapesti ihitbizom. Itára: Rep. 83., Fasc. B., n. 46.
D. M.

A pontok számozása téves, kétszer szerepel 5. és 6.
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538.

1630. febr. 19. Rimanovia. Rákóczy György megbízásából emberei a
rimanoviai zsidó bírósághoz két adóslevelet nyújtottak be: az egyik
néhai Maiko, a másik Trebiecz József rimanoviai zsidó lakosoké volt és
a bíróságtól ítéletet kértek. Trebiecz felajánlotta, hogy ez év pünkösdjén
hajlandó fizetni posztóban, Rákóczy megbízottjai az időpontot elfogad-
ták, de készpénzhez ragaszkodtak; néhai Maiko adósságát megítélte a

bíróság.

.Aetum Rirnanoviae coram officio Judaeorum Judiceque Jurato
Christíano, Joanne Zielinski electo necnon Josepho Szamotula cogno-
minato seniore Judaeorum, fenia tertea post Domímearn Invocavit, anno
Dornini 1630.

Ad officium suprascriptum Judaeorum comparetites personaliter
familli Valentinus Lítteratus et Martinus Sarossy, illustr is et magnifici
domini womini Georgi Rakoczy obtulerunt literas oblígatorias off'iciose
ínsoriptas et sigállatas .in let contra Marko olim Judaeum et Jozephum
Trebiecz Judaeos. incolas Rirnanovienses, ruxta quas Iiteras oblígatorias
petíerunt obtineri iustátiern, iuxta conterrta earundem literarum et con-
sequi. Ad quam quidem incusationem praefatorum famulorum magnifici
domini Rakoczy praefatus Judaens Jozephus Trebiecz sic respondit. Do-
mine .Jnidex.Verum quidem €SIt,quod sum reus iuxta conterita har-um
lrterarurn, quas obtulenurrt, attamen Domine Judex poterat hoc debirtum
temporabus praeteritis rnagnifioi domini persolvi, praesereírn cum in
facultatibus maioribus mercantiisque extiteram ac nemo ex Iamulis
magnifioi domiru ttemporíbus Jtransaotis se se obtulerat, protunc vero,
cum quadam inopia oppressus sum/rnultae enim incursiones his tempo-
ribus transactis miljturn fuere, ínopia famesque nos praedabat, quod
maius, pestílentia ferocissima nos trucidabat, causa quorum adinopiam
per-veni,non est rnihi protunc. unde possim hoc debitum dn Iateris obli-
gatoriís expressum rnagnifico domino Rakoczy persolvi, nullae enim
sunt penes me protunc mercanniae meque pecuniae necque quidpiarn tale,
quo me excipiam ad persolvendum hoc debitum. Verum tamen bona
fide spondeo et promieto, hoc debitum magnifico domino Rakoczy pro
futuro die Pentecostes anni currentis omnibus exceptionibus semotis,
peocunia quidem non est mihi, attamen mercantiis,panno videlicet bono,
iuxta taxam ex utraque parte vircrum assignatorum persolvere redde-
reque curabc. Ad quamoblatíonem et futumm satísfactíonem praedícti
Judaei f,amuli magndfici domini Rakoczy (Hoc autern protunc generose
domino Joanne Jaszovszkj, praefeeto honorum Rimanoviensiurn circa
hoc officium, causamque suprascriptam existente) tale responsum de-
dere in haec verba; inquient: Generose domine Jaszowskj et Domine
Judex. Audivirnus praefatum Jozephuru hoc debitum in ldteris nostris
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non negarí, immo ilJud velle persolvi, dilatione sibi concessa pro future
die Pentteoosten. Quarrnquidem ddlationesn 'Ilon recusamus, attamen eo
pacto, ut pro die assignato .pecunáis paratis, non vero aliquibus mercan-
tHs persolvat. At quoniam. Domínationes Vestrae a riobis expostulant et
extorquent, quin ad hane obiligationem. praefuti Judaei concederdmus,
ad quam nullo pacto concedere possumus absque scitu et voluntate mag-
nifici domini nostri clemerrtissimi.

Quod autern attiriet ex parte domus Mayko olim defunoti, officium
praesens .iuxta contenta Iiterarum per ipsos famulos oblatarum exequi
et perficere non corrtradixit, immo iuxta contenta earundem officium
praesens paratum se se obtu.1it, hoc tamen prevíso, ne domus praefata
absque patrefamilias vacua existat, tandem, ne proventus Suae Magni-
ficentiae, prout dominae haeredstariae Reipublicaeque pereant. Harum
quibus sigildis officíi nostri est sub impressum. Aetum et datum, ut
prius."

Alatta papírral borított pecsét.
OL. Lyrnbus II. fasc, 12. (139. p.)

539.

1630. maJus 18. Kisbilicz. Bossányi Boldizsár értesíti Justh Ferenc
turóci alispánt, hogy kérésére atyafiságos áron ad gabonát, szapuját

11/2 forinton.

,,hcx1othen ith mi nálunk 190 pinzen adhatnam másnak szapuiath ...
Kyertn kegelrned ha Ur napiari elküld, en addigh Nagy Bossarah leszek,
magham yelen akarok lennem akkor, az feöl veviskor sighaz míntikel
is akarom kegelmeteknek rnirny, merth en zido nem vagíok, hogy va-
lami hamis mírtíkel miriwnk ... "

OL. Justh-levéltár,

540.

1630. május 20-1643. szeptember 4. Kivonat Batthyány Adám vásár-
lási számadáskönyvéből.

"Anno 1630. die 20. May. Mindenféle uasallasrull uail.okönyw. (10.
oldal) Az Lebell sddonak adósságot attarn Tal. 134. (16. oldal) Az sído-
nak kett holnapra hatira maradot Interest fizettem, ket ta11ér heján
Tall. 44. (26. oldal, 1633 augusztus 6.) Az sadonak fiszetern interest Tall.
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150. (43. oldal, 1634. augusztus 6.) Sidonak az ki iköröszteni let attam
neki Tall, 4."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi szám adások között ; sárga disznó-
bőrbe van kötve.

541.

1631. november 19.-1632. február 16. Kivonat az ekkori pénzkiadási
naplóbóL.

lia. oldal. "Ualtottam el az Sidoknál uy garason egy taller érő uj
gerasert, attarn 36 oh garast."

l/b. november 22. "Az Sidoknál valtottam 109 f. oh garast ell, attak
érette f. 90. ugy (!) garast."

4/a. oldal, december ll. "Az Sidoknak nyusztok árrában f. 60."
4/b. oldal. "Huszon iketJttallérat attarn az pantljkaértt az Sidonak."
5/a. oldal, december 18. "Váltottam el az Sidoknall magjar pénzt

165 f., attaik érette 98 tall., egi tal. 170 pénzt attam."
8/a. oldad, január 12. "Az Sidotul az szekerhez uettenek 90 réf ar ani

prémett, uolt Iatt 701/2, latthját f. 1. d. 10" teszen tali. 64."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

542.

1632. január 16.-február 3. Kivonat Batthyány Adám kiadási feljegy-
zéseibőL.

" ... Az sidenak barsoniért, kamukaert talI. 310." "." Az LebelI
sidenak tall. 150."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

543.

1632. február 9. Bécs. Batthyány Adám Lőbel Jakab császári kiváltság os
udvari zsidótóI 1500 forintot hatszázalékos kamat mellett, a felsorolt

zálogtárgyak ellenében kölcsön vesz.

"Ich zu endt vnndterschribener bekhenne hiemit, dasz ich vonn
Jacoberr Lőbel Khayserlichen ibefreytten Hoff Juden in .khadserischen
Groschen empfangen habe benneritlichen Ainthausent funff hundert
gulden, ieden per 15 Pazen, ader 60 khr (euzer) gerechnet, daruon ich
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ihme alle quatember das Intresse. als sechs per cento raichen salle. Des-
sen zu ainern Pfandt aoer halb ich ebberürtten Lőbel geben drey Gulden
Khötten, die wögen neunhundert sechs vnnd zwanzig gulden Cronnen.
Item ain Sülbern Par Stegraiff, die wőgen funff zehen vnd ain halb
Marok, mirtsoleher Condition, dasz wan ich berürtten Lőbel die obste-
heunde Summa gelts érlegen werden, er mir solchen Pfandt vnfailbar-
lichen widerumben heraus geben salle. Vhrkhundt dessen mein hier-
Iürgestellte Handtscha-ifft vnd Pettsahaffts fertagung. Actum Wien, den
neündten February, anno 1632."

OL. Batthyány-levéltár, Az oklevélerraláírás, pecsét nincsen. Kívül Batthyány
Adám írásával: "Sido Lebelnek az minemo ados levelet akartam adni f. 1500."

544.

1632. május 24. Bécs. Lőbl Jakab udvari zsidó levele Batthyány Adám-
hoz, melyben érdeklődésére jelenti, hogya 10000 birodalmi tallér már
nem áll rendelkezésére, azonban e jelől személyesen szeretne tárgyalni és
biztosra veszi, hogy találna olyan megoldást, mellyel Batthyány meg
lenne elégedve. Azután körülményesen és részletesen beszámol Batt-
hyány adósságairól és azoknak kamatairól, ír továbbá személyes meg-
beszélésriil; hogy ha kocsit. és kíséretet küld érette, kész Kismartonba,
Sopronba, Rohoncra vagy ahová kívánja, elmenni. Végiil a lovak dolgá-

ról tesz említést.

"Hochwolgeborner Graff! Genedig vnd hochgebiettendter Herr
Herr etc. Euer G(naden) seint meine gehorsambe vnderthenig vnd schuI-
dige Dienst in freindtlicher Salutirung beralth. Berichte Eur g(naden)
géhorsamblichen, dasz rnir der Herr Ratgy schrrfffhchen gewiszen auch
mündlichen angedeit wegen der 10.000Reichstaller, ab solche noch ver-
handen sein, Eur g(naden) zue auissire, hierauf ich Eur G(naden) an-
deite, dasz Sie nit mehr verhanden, wan aber Eur G(naden) lengsten
hier zue gethon. wurde es von guetter Zeit richtig sein, danenhero ich
var excussirt in diszen bin, da aber ich mit negsten persőnlichen mít
Eur g(naden) rederr möchte, verhoffe ich gewiszlichen mitl ru Iinden,
die Eur g(naden) gleích so annembláchen wahren, alsz dises geweszen
ist. Ander haben Eur g(naden) von mir begerth, dasz Sy mir in allen
zu thuen vérbletben solhes specifree Eur g(naden) zu berichten, so ich
hiemit producirn will. Erstlichen Capital 300 f.,darauf ich im Interese
abschlag 10 f. emphangen, gebirt noch hieruon Intrese bisz auf den
l. Juny 76 f. 40 kr. Item wegen der 1000 Reichstaller hierauf 1/4 Jahr

281



4 per cento Interese empfangen, restirén Ir g(naden) auf voríges 1/4 Jahr
noch 6 .per cento, alsz per 15 reichstaller. Dan wider auf das 1/4 Jam, so
bereit herstreichet di 10 per cento, dasz 25 reichstalíler, 00 Eur g(naden)
vorhinen nach Inhalt Oblígatíon schuldig sein. Item wegen der 3 gíesz
Peokh der 287 Reíchstaller, die mir inerhalb drey wochen haben sollen
nach .der obligatíon betzallen, dauon dasz vervalléne Intrese hisz auf
den 1. Juny 68 f. 35 kr. thuet, also von disen drey Posten desz völlige
verfallene Interese auszer Capitel bisz 1. Juny in allen zusamben 205 f.
15 kr. Díse verhoffe ich Eur g(naden) mir solcheda dasz Capátall nit mit
sein kan, rnir aller érster gelegenhest vnfaílbar vbersemden werden. Wan
aber Eur g~naden)dasz Capital darmat vberschiokhen wollen. so erstrec-
khet sich solhes neben benantern Interese auf 2435 f. 45 kr., darunder
aber in specie zulíffern in allen, aJZ in der ersten vnd driten Post per
487 Reichstaller nach Inhalt der Oblígatíon híernoch síeh Eur g(naden)
in allen zu regulírn diaben, vnd bitte demnoch da die vollige Beczallung
nit sein kan, mir gewiszlichen aller erst dasz Interese. welches vehrer
nit zu erutratten ist, vnfailbarláehen abzurrchten vnd n.iJt auf zu zichen.
Wan nun Euer G(naden) ich selbsten gehrn mündlichen in obbewusten
Saohen etliche nutzhche umtl vorzutragen vnd anzudeiten hette, da Eur
g(naden) meiner bedüerfftig hin ich alsz Eur (G(naden) getrewer Diener
erbiettig, da ich nun sieher wrth kan vnd mir Eur G(naden) ohne masz-
geben ain Callesten neben Leithen ader Conuoj vberschickhen, ent-
weder nach der Eyszenstatt, Odenburg oder Rechriítz, oder wo es Eur
gtnaden) beliebt mich personlich hinzustellen. Der Rosz halber ist von
diszmalsz khain guette gelegenhaít, dan Sy uber alle 6 Pverden bey-
sarnén geweszen, so hette ioh ain guettes mitl gehabt vnd miesten Eur
g(naden) der Zeit gar zuuíl verliehrn, so ich nit gehrn Eur g(naden)
rathen wolte. Sonsten weisz ich ruíchtsmehr, dan was mir Eur g(naden)
vehrers beuelchen werden. denrrdoh gehorsamblich noch Ieben will,
wolte 'Eur g(naden) auch gehorsamolích butten haben, weil ich mit den
laidigen Potogra beladen. Eur ,g(nac1en)vmb Vertzeichung mir ver-
sprechener rnaszen rnit aínen vngerísohen Kh1aper yor meine Vereh-
rung der 1000 Thaler halber zuerscheínen, dasz will jah mit meinen
gethreyen díenstenverdíenen vnd seirit Ewr g(naden) noohmalsz hohst
sallutirt vnd göbtheher protection benolchen. Wien, den 24. May anno
632. ,Eur Gnaden gehorsamber Diener

Jacob Lebl Hoff Judt."

Kívül címzés: Dern hoch vnd wollgebornen Gmffen vnd' Herrn Herrn Adam
Graffen von Budian, freyherr auf Rechnitz, Schleinig, Ghszi.ng vnd Neühausz etc.,
meinen G(nedige) hochgebiettenden Graffen vnd Herrn. Rechnitz.

OL. Batthyány-Ievéltár, Missiles.
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545.

1632. július 29. Bécs. Lőbl Jakab udoari zsidó levele Batthyány Adám-
hoz, melyben három pontba foglalva elszámol Batthyány adósságainak
állásáról és részletesen tájékoztatja a tőkék és kamatok összességéről,
egyébként pénzügyi dolgok megbeszélésére személyesen eljönne, de előbb
kéri az esedékes 311 forintnyi kamat lefizetését. A pénzszerzés körüli
fáradozásáért jutalmul egy jó magyar hátaslovat kér, s végül érdeklő-
dik, hogy mennyi és milyen áru méze van és tungjának mennyi a Bécsbe

szállítási költsége.

"Hoch vnd wolgeborrier Graff etc. Gnedig vnd hochgebüettendter
Herr! Eur g(naden) sambt Ihrrer Frauen Gemachell gesundheit due ich
mioh gar hoeh erfreyen, weállen Eur g{naden) ich Ihr handt vnd Bet-
schafft geseehen, Eur g(naden) schrejben durch deren diener Porkhö-
mísch ernplangen vnd ausz Eur g(naden) schrejben vernomben, due
híemit Eur g(naden) zuwiszen, wie Eur g(naden) von mir der specífácetíon
halben begehren. AIsz nemblich 200 Reichstaller in speci auff den Die-
manten Streyszell sambt etlichen zerbrochen Roszen rnit etlichen 9Or-
nier gelichen von 10. November vergangen, bisz auff den andern Augusti
woohentlioh daruori 2 f. 30 kr. ist 36 -woohen, thuetin ollen Capital vnd
intrese 390 f., solliehes in speci zu bezallen, wie es Eur g(naden) emp-
tangen. Zum andern. von wegen der 1000 Reichstaller, auf drey Khötten
vnd Silbern Stögraiff so sich Eur g(naden) woll zu erinnern haben, dasz
mit mer alsz 10 per cento alleiri auff ain Jar lang, tuet im Summa 100
Reichs talder, dorauff ich auff ain Viertl Jar 10 Reichstaller empfangen.
Restiret mier Ihr g(naden) noch 90 Reichstalíer, Capital Indresse zu-
samen per 1635. f. Zum dritten, von wegen der drey güesz Peckh, die ich
Eur g(naden) geben hab, dorauff mier Ihr g(naden) zum Vndter Pfandt
ain Peckh sambt derguesz Khandl, neben den Silbern Couchele zwen
Souier Ring, daraoff mier Ihr g(naden) in speci 287 Reichstaller schuldig
sein, Indressi von 17. Februaris vergangen bisz 3. Augusty 24 wochen,
die wochen 3 f. 35 kr., tuet 24 wochen 85 f., ist in allern Capital vnd
indresze 516 f. 30 kr. Summa Summarum Capital 2230 f.. 30 kr.
Intreszae per 311 f. - kr.
Summa in genere per 2541 f. 30 kr.
Darunter in speci muesz bezolt werden per 487 Reichstaller.
Dasz arider aber in gangbarer kheyszerísohen Müntz. Jedech haben Eur
g(:naden)die Wahl ob sy wollen alles schickhen oder nit, oder ob Ihr
mier die 311 f. Indessi (így), so will ich Ihr g(naden) sol lang, alsz Eur
gmaden) geliebt Ihr g(naden) zu Nutzen, alsz sj dasz gelt anderswerts
brauchen khunen, doch mit der meiner wie es zuuor beschloszen ist
werden. Mer thue ich Eur g(naden) zu wiszen, solliebe gelegenheit mit
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ge1t vnd andere sachen Eur g(naden) ich wir Ihr g(naden) zuuor von
mier ibegeTthaben, jecziger Zeit gar gwisz zuuerrichten hoff. Jedech
zuuor mit Eur g(naden) selbsten reden wolt, dan die summa rnerers alsz
30000 oder 40000 eder abel' wasz Eur g(naden) begehren zu Nutzen zu
dienem wőr, derentwegen mier Eur g(naden) durch gwisze seine Leith
die 311 f. Indressi, wie obuermelt mier zuer hieher schickhen, alsz dan
ich mrt ir g(naden) leith gwisz zu Eur g(naden) in rechten 10 tagen
khomen will, bún der HaffnungEur g(naden) werden gar an grosz wolge-
fallen vnd lieb daran haben, Jedoch das mier Ihr g.(naden) die 311 f.
zuuor herauff schickhen, dan ich das gelt gar hoch von Nethen hab,
solliches ich vmb Eur g(naden) mit groszen Danckh hoch versehulden
will. Auch Eur g(naden) werden sy woll wiszen zuerínnern haben, von
wegen meiner gehabten Miche mit dem auffgebraohten gelt, so auch
einer Eur g(naden) selbest versprechen haben, mit ainen gueten Vnge-
risohen Khlepper versehen Vondden rnit den Indresze herauff schiokhen,
will auch in drey yberigen in der andern so éhenister Ileisziger sein. Mer
biút ich Eur gmaden), sy woUen mich wissen laszen, ob Eur g(naden)
jecziger Zeit füLl hőnig bey einander haben, wollen mier Eur g(naden)
zu wiszen thuen, wie uill vngerische thune Ihr g(naden) bey einander
haben oder Monf.ftig yber khomen werden. vnd wie theur, vnd wie mier
ein thun hirher gelüffert werden khan, soldienes alles ich gern wiszen
möcht, wolt anit Eur g(naden) einen a Cort treffen, hiemit thue ich mich
gagen Eur g(naden) Frauen Graffiri mit mier zu schaffen vnd güetten
haben, oder woln Eur g(naden) etwas von hie herunndter es sey mit ein-
khauffen oder wasz es wöll. Ioh InI' g(naden)alz€1t zu Ihren dinsten.
Actum Wien, den 29. July anno 1632.
Eur Gnaden gehorsamer Jacob Lebl Hoff Jud.

Kívül címzés: Dem hoch vnd wolgebonnen Herren Herrn Graffen Adam Bu-
ddam, Herrn zu Gismg vnd Reehnínz, Schleiníng, Neuhausz etc. Meím gnedigen
Vind hochgebuettenten Herrm Graff etc. Rechnitz.

OL. Batthyány-levéltár, Missíles. A záropecsét cím eres, a pajzs fölött 1. L.

546.

1632. december 11. Batthyány Adám Schlesinger Jakab udvari zsidótói
zálogtárgyak ellenében 600 forintot vesz kölcsön 14 napra.

"Ich zu vntersohríbner bekhene hiemit das Ich deru Jacob Schlesin-
ger Hoff Juden schuldig werden bin Sechshundert Reichsthaller in
specie, yor welche ich ihme zu einen ainter Pfandt gegeben: Drei duzet
silberne Dáller, wegen zusamen acht vnd viertzig March vier loth, Item
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ein par silberne Stegerraiff, wegen vierzehen March zwei Ioth. Disze
sechsz hundert R. 'Dhaller verspr-ich Ioh inerhalb vierzehen tag, gegen
meiner Pfandt ohne feal empíengnusz zu bezahlen, ab solches aber nit
geschehen möchte, oin ieh nach 14 ,tag ime das Jüdische Intrese zu geben
schuldig. Anno. 1632. den 11. December.

Adam Groff 'von Bodgáan m. p.
(Gyűrűs P. H.)

Kívül: Batthyány Ádám írásával: Sido Jakab Slaeszmger ados levelem in
specie Tal!. 600. szalogra uetem.

OL. Baethyány-Ievéltár.

547.

1633. február 2. Elszámolás a Melyth szatmári főkapitány számára tett
krakkói kiadásokról:

"Usoratt Sidonak attarn kett szaz Iengiel forintroll, Lengiel fo-
rint 8."

OL. Zichy-család zsélyi levéltára, fasc. 186. N. B. p. 430.

548.

1633. március 15. Eperjes. Tanúkihallgatás Usz István 20 hordó bora
miatt, melyet Forgách grófnő Hertnekten árestáltatott, majd feloldott
ugyan, de közben a bor megromlott és a krakkói zsidók, akik a tulaj-
donos tudta nélkül a bort Gribowba szállították, nem tudták eladni és

árát sem fizették meg.

"Paria fassionum infrascriptarum.
Pr-imus. Generesus dominus Jacobus Dektarzkj Jatetur ratione

vasorum vini nro 20. generosi domini Stephani Usz propria fuisse et
per magnificam dominarn Forgaczyanarn in Hertnekt arestasse, ille fa-
iens autern nullum contractum ratione eorundem vincrum in opido
Gribo et alio quovis loco cum irifidelibus Judaeis Cracoviensibus et aliis
quibusvis person is, cuiusounque status et conditionis existentibus facie-
bat famulique tam eiusderu exponentis, quam etiam suprascripti Ste-
phani Usz Iaciebat nec ad manus eorundem Judaeorum et aharum qua-
rumvis personarum reddebant nihilque hac de re adhoc usque tempus
se seire. Aetum in Castro Sandaciensi sa:bato(!)post festum Visitationis

28!")



Beatissimae Virginis Mariae proximo. Anno Domini Millesimo sex-
centesimo trigesímo primo.

Secundus testis. Nobilis Sámuel Vadas, íuratus more soláto fássus
est: scio bene, quod viginti illa vasa vini, quae domina Illustrissima
Forgaczyana in possessione Hertnekt arestari Iecerat, generosi domini
Stephaní Usz pro sua fuerint, quoadusque míhi tunc generose domino
Jacobo Dektarzkij Iamulanti, hommes eiusdem domini Usz in opido Gri-
bow ad manus asignar'i debuissent. Propter quod arestum praescripta
vina nec mihi necque domino meo antedicto ad manus asignare potu-
eram, verúrn Judaei Crakovienses nomine Jellyn cum aliis Judaeis ex
memorato opido Gribow Crakoviam quasi furtum ablata praeter scitum
et voluntatem tum domini mei, tum domini Stephani Usz ab iisdem vi-
ginti vasis viní trieesimam tam Cassoviae, quam hac civitate Eperjes
dominus Stephanus Usz curavit exsolvi.

Tertius testis. Providus Gregorius Liska solita sub juramenti deposi-
tione fatetur. Ego tunc fui servitor generosi domini Stephaná Usz, quando
ipse rnisit per me et alterum famulum suum nomine Plecenko 20 vasa
vini domino Jacobo Dektarzkíj, quae vina Illusta-issima domina Forga-
ezdanaarestaverat in Hertnekt. Sed cum eadem domina intellexisset vina
fuisse domini Stephani Usz, iussit lioere dimísti, quae deinde vectores
in opido Oribow deposuerant. Ego debebam asignare eadem vina Dek-
tarzkjo, sed riescio Judaei Crakovíenses quamve ob causam avehi
curarurit, quae vina nec ego, sed nec alius famulus vel domini Stephani
Usz vel domini Dektarzkj iisdem Judeis ad manus dedimus, pro quibus
nescio .in hodiernum usque diem, an conterrtatus sit dominus Stephanus
Usz.

Qüarlus testis. Jakobus Josephi ex possessione Fríczke fassus est:
Scio, quod me etiam ex aurigís unum fuisse pro generose domino Usz et
quatuor currum vina per Ilhrstrissimam domintam Forgaczáanam in
Hertnekt arestataet post aliquid(!) dies elíberata ert per nos in opidum
Gribow sive Bella Karczma vocata devectíta, Scio et hoc, quod eadem
vina Judaei Craikovienses, conductis cito aliis aurigis praeter scitum
domini Usz Crakowiam usque devectarunt.

Quintus testis. Michaell Kascin atestatve per omnia, ut prímus
testis, reliqui autern duo horum aurigarum socii, Viennam sunt con-
ducti, qui etiam sírnili modo atestarentur.

Judaeorum Crakovíensíum propria fassio:
Cum ante aliquod annos per Hungariam mercandi gratia in villa

Hertnekt commorati fuissemus, eodem tempore advecta sunt ad ean-
dem villam viginti vasa vind generosi domini Stephaná Usz propria caus-
aque divendendi tcansmissa, a quibus domanus Stephanus Usz tam vec-
tores, quam tricesimam per totum iter sua proprio aere et sumptu ex-
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pedivit. Adcedit(!) itaque, ut quaedam magnifica domina Forgacziana,
cui cumcertis Judaeis communes intercedebant cantractus et negotía,
putans eadem vina Judaeorum propria fudsse, eiusmodi vina aresto
detinuit eff'icitque et a famulis quorum custodiae et provisioni commi-
serant, desererentur, quae quidem vina deserrata et amm currationef l)
destituta sunt corrupta, et pessumdata ita, tametsi postea ex aresto di-
míssa ad depositorium Greboviense adducta fuerant, a nemine conveni-
enti pretic ooemi potudssent. Unde is idem generesus Stephanus non
modo aere percepit detrimentum. Nam adhoc usque tempus nullarn pro
iisdem vűnis pecuniam meque pretium obtinuit. Nos vero nulla protunc
negotia nullosque contractus cum eadem generose domino Stephano Usz
habebamus. Quod sic et non aliter factum esse nobisque certo constare
recognoscamus ac atestamur. Actum Crakoviae feria sexta post festum
Sancta Francisci confessoris proxíma, Anno nomini 1631. Sextus testis.
Nobilis Andreas Gombos de Ratuay juramento corporali praestito
fatetur, se optime recordari, praesens enim Cracoviae f'uisset cum do-
mino Stephano Usz, quando idem dominus cum Judaeis sermonem
haberet dixissetque ad eosdem: Vos Judaei bene vobis constat, quod pro
certis vasis vini, quae magnifica domina Forgacziana in Herttnek arestari
fecerat, mihi satis non fecerutis. Ad quam objecrtionem responder-unt
Judaei: scirnus optime, quod eadem Forgaeztana illo aresto facto Domi-
natiani Vestrae, sed et nobis satis dasnni intulJit, sed quia unum ex
nostr-is Judaeis arestaverat ac etiam vina corrumpi fecit. Proptereá Do-
minationi Vestrae non solvimus, quia damnum illud poterit Dominatio
Vestra de rnemorata domina Forgaezdana requirere, de quo parati erímus
contra dominarn Forgaczíanam atestationem nostram, quia nos nullum
contractum habuímus cum Vestra Dominatione, prout etiam praesti-
terunt dederuntque Iiteras testímoniales generosa domino Stephano Usz,
Septimus testis. Nobilis Georgius Pataky post praestitum juramentum
fatetur. Ego etiam praesens fui tum temporis, dum dominus Stephanus
Usz a Judaeis Crakoviensibus inrogasset(!), dicendo: Vos Judaei scitis
bene, quod pro viginti vasis vini mihi non exsolveritís. Ad quam inter-
rogationem Judaei respondissent: Scímusbene, quod Vestra Dominatio
damnum acceperit, verurn illud nos non ea so1vimus, si quidem domina
Forgacziana unum ex Judaeis arestaverat et vina corrompi(!) fecit.
Vestra Dominatic non a nobis, sed a sua Magnifúcerrtia requirat. Dabimus
nos superinde testimondales Iiteras, quod propter illam dominarn For-
gaczianam Dominatáo Vestradamnum acceperit, nos autern cum Vestra
Dominatione nullum habemus conbractum. Datum in praedicta libera
civitate Epperjesdie 15. Marcii, Anno 1633.

OL. Erdődi Pálffy-levéltár.
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549.

1633. június 28. Bécs. Lőbl Jakab udvari zsidó levele Batthyány Adám-
hoz, melyben Batthyány adósságát illetőleg elszámol; mivel pedig gróf
Kisel őt pénz miatt molesztálja, kéri a tőke és kamatai kifizetését, hogy

Kiselnek kegyeiben maradhasson.

"Hoch vndt wol geborner graff etc. Lhr g(naden) seirit rnein gantz
gehorsambe dienst Ibereit. Bericht die selben gehorsarnst das Piant be-
treffnt. Ist das CapitaJ. 1000 Reichstaller in per cento, Laut I(hr) g(na-
den) hantschrift so datirt den ll. Dezember 1632.vndt bis dato den 23.
Juni tut 30 wouchen, so haben mir I(hr) g(naden) 4 wouchen von fl. 1.
pulsehandel die wouchen zu raten kunt 216 f. 40 kr., hierauf haben mir
I(hr) g(naden) durch dem Kaurling file 63 fl. geschíkt, rest noch 153 fl
40. kr. Mit herrn gróffen Kisel etc. habe ich raitung geholten, bringt
das interese bis dato mit 62 per cento 462 fl. 30. kr., wol ermelter her
graff Kisel molestirt mich weillen ich auntter handler bín gewesen, das
gelt im zu bringen, bitte I(hr) g(n.aden)aunttertenig, die wollen mit
ehesten das Capital sambt interese obfirn, damit ich den herrn graffen
Kisel imgnaden feI'bIe~b,welches lich I(hr) g(naden) gehorsumbest be-
richtten wolle, ferbleib bin nebens. Actum Wien, den 28. juni 1633.I(hr)
g(naden) Gehorsamber diner Jacob Lebl Hoff Judt."

OL. Batthyány-levéltár, Miseiles.

550.

1633. október 19-29. Kivonat Batthyány Adám bécsi bevásárlásairól
sajátkezűleg vezetett számadásából.

,,' .. 2. Az sídónak hátra marat Interest tali. 10."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

551.

1633. november 1. Lőbl Jakab udvari zsidó elismervénye 25 ezüst tál-
ról, melyet Batthyány Adámtól zálogképpen vett át, és amelyre 600
forint császárgarast adott hat hétre kölcsön. Utólag (1634. március 15-én)
Batthyány Adám az adóslevélre 7'ávezette, hogy midőn a zálogtárgyat ki
akarta váltani, a zsidó nem volt megtalál ható s így kamatfizetésre nem

érzi magát kötelesnek.

.Jch zu Endt vnriderschribner etc, Bekhene mit diessen Schein, dasz
ich Ihr g(naden) Herrn Herrn Graffen Adam von Putian entphangen hab
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fünff vnnd zwainzig si1berne Schyszel, die wegen neun vnnd sechzig
Mark vnnd zehen Loth, darauf hab ich gelthen sechs hundert f. in lauter
Kayserischen groschen ohne Interesse auf sehsz wohen, heunt dato den
1. November anno 1633."

-.~•.,- ,''''~,t'I..••._L,•••~•.•. i._~,' -'''''"'
lj ~I'I ••. =..- 1_, II l.-J 1. _I!')~~

A héber betűs német aláírás: Jakob Lébl kaíserlicher befreiter Hof Jud.
Nyolcszögletű gyürűs pecsét, benne pajzs, felső részén oroszlán, az alsón a rák
csil.lagképe. A pajzs felett: 1. L. A pajzs két oldalán egy-egy 'héber betű:

~-::
An heit alsz den 15. Monatsz tags Marty hab ich Graff Adam von

Batthian dises Pfandt wollen auszlesen, woo sich aber der oben vnter-
schriben Jud nit laszen fünden, aJS hin ich ihme dasz Interesse zu be-
zahlen nicht schuldig, Actum Wienn, die ut supra, anno 1634.

Comes Adamus de Batthyany m. p.
KívüL Batthyány Adám írásával: Jacob Lebel Hoff Jod sain.

'ilt., - ~ ~' ~ t... ., ••.•.•" ,,_.,.. 1•• L ,- '-, "'-1iI~ ~" ••-
j '_1'1':'/ 1 ••••• j'''11 "/ 'I _l.ó, \",,1

Lőbl Jakab héber feljegyzése:
Fordítása: Atvettem ma hétfőn, Chesván hónap 27-én, 394-ben a kis időszá-

mítás szerint.
OL. Batthyány-levéltár.

552.

1633. december 11. Batthyány Adám adóslevele 1000 birodalmi tallérról,
melyet Löbl Jakab kiváltságos udvari zsidótól a felsorolt zálogtárgyak

fejében négy heti időtanamra kamatfizetés ellenében kölcsön vett.

"Ich zu vnterschribner bekhene hiemit, das ich von Jacob Löbl dem
befreíten Hoff Juden emphangen hab Taussent Reichs thaller in specie.
for welche ich ihme folgeride Piandt versezet, als erstlich : Ein Kleinod
von Demant vnd einen grósen Per! drauff fűnff groszen Taffil Demant,
drei Rauthen Demant, vnd sechzehen mitlere taffl Demant, hem ein Huet
schuer, in welchen zweí vnd dreisig teffl Demant, vnd zwei vnd achtzig
kleine Diemant, mehr zwei stukh von e.inen Rosz Zeug: auf die 1000
Rth., aber hab ich ihme aufvier wochen das intrese, nemlich zwei vnd
zweinczig Rth. enleget, so aber solche Pfandt lenger bei ihm verbleiben
möchten, ist er lenger zu warten, vnd ich ime das monatliohe intrese zu
geben schuldig. Anno 1632., ll. Decembris.

Adam Groff von Bottyan m. p. (gyűrűs p. h.)

Más írással rávezetve a kamatfizetések teljesítése: Anni 644 die 8.
Mariy,attam Interesst kétt holnapra, úgy mint negyven kétt Tallert,
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mégh azért erre az kétt holnapra restall kétt taller. Anni 1633. die 31.
Octobris attunk Intereset 149 Tallért."

Kívül: Batthyány Adám írásával: Sido Jakab Lebélnek az adós Ievelle, kit
maga adot Tallér 1000 szalogra. Ugyanott Löbl Jakab feljegyzése:

'~~~C'1~TC'.., ~~~ ~~ i~~TC~~ :~~., ~::
A héber írás fordítása: Gróf Batthyányra az ezer species birodalmi tallérból.
OL. Batthyány-levéltár.

553.

1633. Elszámolás borokról.

"He1meczről Nagsagod adot az Sidoknak hordos borokat n. 16. Eze-
gen kjvöl Mjklos deyaik Vram bora vagion hordos bor m, 4 ... Vagion
egiben Czeber n. 1. dustae 5 ... YlakaJbsydonak atam 16 hordoval, Szőlős-
ben 12. Beregszazban 17."

OL. Zichy-család zsélyí levéltára, fasc. 186. N. B. 465. Lap.

554.

1634. február 25. Kivonat Batthyány Adám pozsonyi és bécsi kiadásainak
feljegyzéseiből.

"Szilva ára. Az Sídonak tá11ak szallagiaiert ... f. 480. Eszeöst tál-
lak."

OL. Batrohyáaly-levéltár, a XVII. századi szám adások között.

555.

1634. március 21. Bécs. Lőbl Jakab bécsi udvari zsidó levele Batthyány
Adámhoz, jelenti, hogy a zálogtárgyaklLt a szolgával nem küldötte el,
mert mikor Batthyány Bécsből eltávozott, Eybeswaldt Gottfriddel és
Stubenberg Farkassal ő is Pottendorffba utazott. Mivel pénzre volt sziik-
sége, ó a zálogtárgyakat lepecsételve egy kapitánynak zálogosította el. A
kapitány most nincs itt, de 10-14 nap múlva, sót talán elóbb is haza-
érkezik és akkor Suiter Lénárdnak a tárgyakat hiánytalanul átadja. Kéri,
hogy mindezekért ne haragudjon, mert ennek nem ó az oka. Hasznos
szolgálataiért egy szép ajándéktárgyat kér magának, végül pedig a ka-

matokról íro

"Hoch vnd wolgeborner ignedíger Herr Graff! TIme Eur g(naden)
hiemít zu wissen vnd :ihr ,g(naden) werden mir solihes auh nit vier
ungnet ha1ten, das ich rnit ihr g(naden) sein Diener die Sachen nit ge-
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schikht hat, dan dch den selbigen vergangner Tonderstag, wie ihr g(na-
den) verraist sein, gleich auh mit ihr g(naden) 'herrn Gottfreden von
Eybeswolth vnd herrn Wolfen von Stubenwerg nach Pottendorff ver-
raist, vnd alszbald wíe ioh hieher khumben bin, ich den Lienhart Tüer-
hieter sarnot ihr g(naden) dienern zu mier khumen begert die Sachen
zu nemben, dieweil ich aber auh gelt vonneten gehobt hob, so hab ich
ihr gmaden) Sachen bey einern Haubtman versetzt, also verpetschiertero,
híemít ich auf ihr g(naden)begeren soliches gem geschíkht hat, sonst
aber der haubtman nicht alhier , sondern alleiri inerholb 10 oder 14 tagen
gwisz, vilJeicht auh ether alhier khummen wiert, so sol alsobált die
Sachén dem Lienhart gegen meiner boren betzallung sonder ale Mang}
eingeantwort vnd gelifert wer den. Bit ihr g(naden), sie wolen in diszen
Iohl khein Zorn oder Ibelsz auf mich haben, ist mein schult gansz vnd gar
nihrt. Bit auh benebens dieweil üch ihr g(naden) alezeit in ainen vnd
andere Dien meiner auh nibt zuuergeszen mit einen schönén Presendt,
auh wegen des Interese begern ich aUihdőte an weiter kheínes, auh von
dőte das die Generáli ausz gangen sein, beger ich auh nit derwider
zu sein, olein was zuuor hero ist, da wll ich mein Jidisahen Interese
haben, bit íhr g(naden.) Sie wolen níh vier entsohuldígt, hiemit Gott be-
folhen. Wien, den 21. Márty 1634. Eur g(naden) gehorsamber Jacob Lebl,
Hofi Judt."

Kívül címzés: Dem hoeh vnd wo1gebornen Herrn Herrn Graffen Adam
WudHimny, herr zu Güsing, Rechnitz, Sdh1ömling, Neuhausz etc. IOC Römisch
Khay. Mayt, wíerklícherm Cammerer V1I1d Obrister etc. Meímem gnadígen herrn
Gnaffe:n.

OL. Batthyány-Ievéltár, Mis6iles.

556.

1634. 1lUÍrcius 21. Bécs. Sutter Lénárd udvari fűtő levele Batthyány
Adámhoz (Adam graffen von Giesing), melyben többek közt a követke-

zőket írja:

"Gnedig vnd gebiettender Herr, Eur Gnaden schrelben von 17 dito
hab aller vndertharugíst zu Recht empfangen, beráeht Eur G(naden)
hiemit, das ich dem Lebeli Juden Ihme die Zehen Mall gesucht hab.
wegen der Silber, wie dan Eur G(naden) diener Marttin selber 3 Mall
m.iItMier gewesen ist, hab gleích woll die silber nit khöndten zu handen
bekam, dan der Jud hab die Salber auff ein anders gelt versezt, wie Er
sagt dem Haubtman Walter vnd Er war am jezo nit hie, sondern Er
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were auff seinen schloss, soll aber alle stundt alhero khomen, als dan
will er die silberalso palt Mier in mein Zimer pringen. Ich aber wil] im
beym hoff Marsehalkh ver elagen oder zum Profossen lasen sezen."

OL. Batthyány-Ievéltár, Missiles.

557.

1634. május 22. Bécs. Rosenfeldi Sutter Lénárd császári udvari "Camer
Haiczer", majd pedig "Cammer Thürhietter" levele Batthyány Adám-
hoz, melyben a Lőbl zsidónál lévő zálogtárgyak ügyében a következő-

ket írja:

"Hoch vnd wolgebriner Graff! Gnedig vnd hochgepiettender Herr.
Eur Gnaden schrelben vom 19 dito hab ich aller vnderthanigst zu Recht
empfangen, bericht hiemit Eur Gnaden in vnderthanigkaídt, das ich noch
bis dato Eur Gnaden Silber nit zu handen hab khundten vom dem leicht
ferttigen Juden pringen, noch ime in Arrest bekhommen, wie wall im
der Hoif Profoss" már kilenc egész hete keresi és utána jár és nem tudja
elkapni, hogy letartóztassa, mert soha sincs itt és elutazik. "Wie dan Eur
Gnaden aus seiries Weibsz gerichten Supplioatáon :l1U vernemben habe,
welliches doch alles ein Iautten ohn warhalt ist, dan der leichtfertig
Vogell verstekht sich, ich hin auch under desen zu Dberstorf bey des
Haubtman Walter seiner Hausfrau gewesen, die sagt mier, sie wis nit
umb die Silber Jer herr megsz haben oder nit, sie hat aber Jeren man
geschriben. Er s011Jer zu wisen thann. Er Wartt dero wegen hirnit ver-
langen einerandwort, dar mit ich alsz dan Eur Gnaden auch khann zu
wisen lassen. was f'ir ein beschaffenhait darrnit hat, will aber vnder
desen nít den Profossen nit feyren, ob er dem sohelmen mecht be-
khomen in Arrest ... " Suiter ezen leveléhez mellékeloe van Löbl Jakab
feleségének, Rebekának kérvénye, melyet az udvari főmarsalli hivatalhoz
intézett, s amely a következőképpen hangzik:

"Hoc.h Wollgeborner Herr Graff ! Gnedig, hochgepiettender Herr
Obrűst) Hoffrnarschalckh. Ihr Gnaden Herr Adam Graff von Batthian,
wegen Volglassung versezter Pfendter, wider meín Hauszwinth Jacob
Lebl Hoff Juden hat sich mit Einschhisz A. bey1ige, dasz anJbringen A.
so vmcbericht erlediget worden überreichen, vndt mihr soliohes exe-
quiere vndt einhendigen lassen. Wan aber ich für meinen Theil khain
Pfandt empfangen, vndt besagter mein Ehewirt nit allhier, sondern in
wenig tagen zurukh hiehero gelarigen wírdt, vndt weder hohernanten
Herrn Graffen, noch yemants andern dasz seiníg aufgetha1Jtenwerden
soll, so hab ioh disz inmittelsz an Eur Genaden zu bringen demietig nit
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vmb gehen khönen, mit gehorsamer bitt den Herrn Graffen, oder abel'
den Jenigen, welcher dito sachen schreiben möchte, auf die meine Ent-
schuldigung zu diser khleinen gedult gnedig weisen zu lassen. Darüber
Eur Gnaden ich mich diemittiges gehorsambes thue entfollen. Eur
Gnaden demiettig gehorsame

Rebecca Leblin, Hoff Judin."

Kívül; ObI'. Hoffrnarschalckh praes (errtirt) 2 Mayanni 1634. Demiettig gehor-
same Entschuldigung vndt Bitten Rebeccae Leblin Hoff Judin, wegen Ihresz
Hauszwirth Jacob Lebl Hoff Judens contra lhr Genaden Herrn Adam Graffen von
Batthian invermelte abwesenheit vndt gedült beten.

OL. Batthyány-levéltár, Míssíles.

558.

1634. szeptember 7. Németújvár. Bér Benedek és Lusajkovics Dávid le-
vele Batthyány Adámhoz, melyben bizonyos zsidó tóI pántlika áru elvé-

telének mikéntjét írják le:

"Zolgalatunkat ayanliok Nagyságodnak rninth kegyelmes Vrunk-
nak, bodogságos, do szerencaes hoszu élettel aldgya megh az Vristen
Nagyságodat. Az Nagysagod pararrtsolattya szerint, mi Titus vram 8z01-
gayat, Mihált, elő hiuattok, és megh examinalvan ezt uallotta. Hogy az
Sido az Nagysagod szallasara ment, Káldi onnet fölyröl az grádichon alá
iöuén az Sidoual, beszéllet uele, mintha árult uolna az pantlíkan, s mon-
dot Titus vram szolgaianak : Mihaly ragad el az pantlikat, és fuss el
uele. Az mondot. Én bizony nem ragadom, mert az vram az rninemu
haragos ember, ki tudgya rnint darnek, Ezen mondot Kalda neki. Min
én reyam haz bizuast. Ehez képest Titus vram szolgaia el uette az Sido-
tul, és hogy az istaloban [utot uolna uele, az Sido megh ragadta kezében
az pantlíkat, Káldi is az Sidot megh ragatta. és Titus vram szolgaya az
pantlikaual az istalloban futot. Az Sido az Istalle aytaiára menuen, kérte
az pantliikat; hogy kérte, az Iouon által vettette, és Reuai vram szolgaya
Miklos neuw föl ragadta es mondot. Én Isten ugy segéllyön, nem adom
megn neki. Hogy Reuai vram szelgaya el ragadta, az János vette el tülő
és az VMU ala az jászolban tette, es onnet ismet Káldi es Bellauich uet-
tek el, s wk tudgyak kánek atták. Isten sokaigh éltesse Nagysagedat.
Datum in arce Németh Vyuar, die 7. Septembris, anno] 634. Nagysagod
alazatos szolgaí Beér Benedek, Lusajkouich Dáuid."

OL. Batthyány-Ievéltár, Missiles
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559.

1634. szeptember 13. Eberstorff. Sutter Lénárd császári udvari ajtónálló
levele Batthyány Adámhoz, melyben Löbl Jakab zsidónál lévő zálog-

tárgyak visszaszerzése tárgyában íro

"Hoch vnd wolgeborner Graff! Gnedig vnd hoch gehiettender Herr.
Eur Gnaden sohreiben wie auh dem Einschlus hah ich vnderthanigst zu
Recht empfangen, elem Herrn Hoffmarschaűkh sein brieff auoh allso palt
zugestelt, haJbdm auch den Juden verschreibung in originalJl gezaigt, vnd
desen neben einern Supplicetion ein abschríft ibergeben, vnd hegere
nichts anderst, als das der Judt 0011 gíetlich oder mit der scherpf soll
examinirtt werden, das er ainzig wo er Ire Gnaden Silber hin versezt
hab, dar mit rnanskínd auslessen. daraulf hat mier Herr Hoffrnarschalkh
gesagt, Er las Eur Gnaden seine willig dienst vermeitten vnd er will in
Juden schcnn lassen genuegsamb befragen, auch nit 10s Iassen, bis das
Eur Gnaden nit Irer sohísslen zu handen werden bekhomen haben. Mues
derowegen erwantten, was der Jud wierdt bekhenrten oder <lJUS sagen,
wan ich nun werdt wisen, wo die sohiessln sein, win ich es also palt aus
lessen VIl1dEUJrGnaden als dan zu wisen rt::h!urnn,ichnab den diener so
lang nit wollen auffhalten, dan Eur Gnaden wísen das zu Wienn die
exbedderrten was langsarnb her gíehen, ich wil'laber rnein FIleis gar nit
sparen ... "

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

560.

1635. február 18. Kivonat Batthyány Adám sajátkezű feljegyzéseiből,
hogy a bécsi udvari koezciim. bálon, ki milyen ruhaviseletben jelent meg.

"Memorialle. Anno 1635. die 18. Februari tartot császár vronk Bir-
tsoftot es eö maga és fe1lesége az gazdáik, az kirali és kíraliné voltak tö-
rők modra fel emösz.VJe... Lebel vram es egi kiaszoni voltak sido
modra ... "

Kívül: "Az komediarol és az Bircsoftrol valo memoriale."
OL. Batthyány-levéltár, Eredetije 2 íven és egy papírszeleten.

561.

1635. március 27. Nagymarton (Miirtterstorff). Izsák nagymartani
zsidóbíró levele Batthyány Adámhoz, melyben ötezer vödör bor vétele
tárgyában ír, melyet Schlesinger Jakab bécsi udvari zsidó óhajtana meg-
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vásárolni, ámde a bort Bissentz-ig Morvaországba kellene szállítani. Kéri,
hogy a húsvéti ünnepekben küldjön kocsit, hogy Jakab udvari zsidóval

együtt megjelenhessen és az űzietet nyélbe üthessék.

"Hochwolgeborneer Graff etc. Gnediger vnnd hochgebietunder Herr,
Herr etc. EU[' Gnaden ZJU erindern kan ich nit vnterloszen, dasz den 23
dits Mannats Marty 'Von einern fürnemben Herrn ausz der Schlesing
verstanden. vnd dem Jacob Schlesinger Hof-Juden zu Wienn allen ge-
walt angedeüt VIndgebetten, ob er auf die 5000 Emer guet Vngerisch
gewöchs in Weín gegen Barhandlung vnd Wexlguettes schlessíngerisches
tueoh tréffen meohte, wolte er sích gegen Eur Gnaden wóll accomodíern
vnd schlíessen, doch miesten die Weinn nach Bíssentz in Mamen geli-
fert werden. Vnnd obwoln der gemelte Jacob Judt gern mit Eur Gnaden
mundtlich desz wegen tractiert hétte, hat es aber diser Zeit nit stat
gehabt, vnnd so aberEur Gnaden sich wasz hier.inen annembliohes re-
fert werden. Vnnd obwoln der gemelte Jacob Judt gem mit Eur Gnaden
in den Osster Feyrtagen ein Kallesch herauf sohüekhen, wil ich vnd der
Jacao Hof Judt zu Eur Gnaden selbsten zu aliern endt1ichen schlusz
hiovnter vnd in aine vnd andern Handdung pflegen. Welehes Eur Gnaden
gewiszlích nítzdich vnd dienlíoh sein solde elte. Hier vber Eur Gnaden
neben vnoeschwerter nachricbtlíoher antworth gehorsamblieh beuel-
hendt. Dátum Miirrtterstorf, den 27 Marty anno 1635. E(uer) G(riifHc.hen)
G(narden)gehorsamber Isaaekh Judt, Judenrichter zu Martterstorff."

Kívül címzés: Dem Hochwolgeborrmen Graaffen vnnd Herrn Henrn N.
Bathiano, Herrn auff Gissing vnd Rechnítz etc. Römisch. Kay. May. vnnd Cam-
merer, meínem gnedígen Herrn Gráffen. In abwesen íhr G(naden) herrn Pflegern
zu eröffnen.

OL. Batthyány-levéltár, Missiles. Gyűrűs zárópecséttel, rnelynek címerpajzsa-
ban két fekvő hal, fölötte a levélíró héber nevének kezdőbetűi, a negyedik betű
olvasása -kétséges:

(9) ••• ('-)"" (,)- (""-") ,- (1)'" - -- ,• ló;' .••• ; 1'" I_II~ - - ló;' ,-

562.

1635. március 30. (Uszfalva). Sáros megye tanúkat hallgat ki Usz István
kérésére, kinek 20 hordó borát két krakkói zsidó kereskedő - Jelen Hors-
morovicz és Aptiker Doctorovicz Dávid - Gribowról Krakkóba vitette,

de meg nem fizette.

"Anno 1635. die 30. Martii. Georgtus Isteamezei judex nobilium Co-
mitatus Saarosiensis ac Andreas Sarudi iuratus assesser sedis judiciariae
Comitatus Saar osiensis , natum facimus nos fuisse egressos in Uszfalvam

295



penesrnandatum Illustrissimi domini cornitlis Judicis Curiae causa exi-
gendarum fássionum sive attestationum ad instantiam generosi ac
egregii domini Stephani Usz de UszfaJva, ubi attestationes comperimus,
velu ti sequuntur.

Primus testis. Nobilis egregíus Stephanus Tornay de Ternye, anno-
rum 30. lÍ:uratus et examinatus fatetur in hunc modum: Me a servitlis
existente Poloniae apud pie defunctum gener-osum dominum Jacobum
Dzechtarski recordor, generosí domini Stephani Usz propria viginti vasa
vini in possessione Henknecht per Illustr-íssimam Comitissam Sigismundi
Forgacz relictam fuisse arestata ; arbitrabatur enim Illustrissima Comi-
tissa vina illa Judaeorum fuisse, Verúrn postquam rescivísset vina eadem
non ad Judaeos. sed ad generesum dominum Stephanum Usz pertinuisse,
sunt dimissa, ast unum ex Judaeis arestavít, pro quo Judaei Cracovien-
ses generosi domini Stephani Usz e divorsoráo quodam Biola vocitato
eadem viginti vasa víni clam abduxerunt, si quidem tum temporis gene-
rosus dominus Stephanus Usz lecto erat affixus et ideo neque a servito-
ribus suis neque a dominn mei famulis quemquam apud eadem vina de-
litescentem halbere poturt. Imo antequam domin us meus rescivisset, vin a
in diversorio deposita fuisse, jam pridem in civitatem propriam deveni
curaront Jelen Horsmorovícz et David Aptiker Doctorovícz nominati
Judaei. Aurigas quoque hi Judaei pro vectura contentarunt. Id etiam me-
moriae teneo, quod generesus dominus Stephanus Usz aurigis usque ad
oppídum Gribo expensas fecit et in Hungaria teloniatoribus, tum tricesi-
matortbus, qua deducebentur vina, exolvenda exolvit.

Secundus testis. MaTltinlusLíteratí Somossiensis, annorum errciter
28., juratus et examinatus per omnia fatetur, ut prírnus testis, hoc addito
inquiens: Scio praeterea necdum Judaeos pretium vincrum deposuisse
generose domino Stephano Usz.

Tertius testis. Egregíus Michael Barani in libera civitate Cibiniensi
residens, annorum circiter 40, juratus et examinatus fassus est per
omnia, ut praecedentes duo testes.

Quartus testis. Koczis Janos alias Saffranko, annorum circiter 36.
íuratus et examínatus fassus est hoc modo: Scio, quod eadem vina, quae
erant .in Herknecht per 1lJustrissimam Comitissam dominam Forga-
czíanam arestata, nurnero viginti, Judaei in Poloniam deduxerunt, verum
me latet, qua conditione.

OL. Kamarai lev. Erdődi Pálffy-család levéltára.
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563.

1635. 1lWJUS 30. Zamochie. A tarnogrodi választott bíróság ítélete egy
Davidkovich Boruch zsidó borkereskedő, tarnogrodi polgár mint vevő, és
Lónyay Zsigmond, mint eladó közt 42 hordó magyar bor miatt támadt

pörben.

"Actum Tarnogrodi.
Facta est certa et immutabilis compositio, perenniter duratura, inter

Moszka Georgium factorem dividendorum vínorum magnifici domini
Sigismundi Lonay, in praesentia domini Mako Janusz Rothmagíscri me-
morati magnifici ab una, atque infidelem Boruch Davidkovioh oivem
Tarnogrodiensem ,in Ihunc modum. Quod praenomínatus Factor vínorum,
venditis in Depositorío Jaslíciensi váni dolys quadraginta duobus me-
morato Judeo, pro florenis Pclonicalíbus ítriÍumrnillium septuaginta unius
et grosserum viginti, quernlíbet florenum computando per grossos
trigínta, super quam summam manualis rasa membrana data est, cum
quebus vinis postquam Tarnogrodiam .iste Boruch advendret, tenebatur
praedictum Factorem ad maximum in quindena expedire, et summam
integram persolvere. dimidium parata peounia, dimidium vero parinis.
Ante terminum solutionis movit Borueh vina de causa aut insJtinctu
nonnullorum contulit se ad Locumtenentem, seu Arendatorem loci illius,
arestarido Isturn Borneh ita, ut Locumtenens in praeserrtía Factoris vina
omnia retraxit et in sequestrum suum recepit, Bor-uohonern autern car-
ceri tradidit. Quibus Sik staritibus praenomínatus factor dieta vina in sua
habebat cura, et dmplebat ea, divendebat etiam Leopolírn missa asse-
quutus, arestavdt et de rnanu sua alterd. cuipiam curanda M'adidit, non-
nulla pro muneribus dedit, reliquum vectores in solutionem vecturae
receperunt: in summa Boruoh ista vina adhuc usque tempus non aJtNgit.
Nonnulla quoque vina per Decreta dominorum dominorum Commássa-
riorum Castrensíum sunt apud certaspersonas relteta. Attamen Factor
requislvit secundum membranarn solutíonem. Borueh tamquam pro vinis
sibi adernptís renitebat solutíoní et a vinis recedebat, adhuc cum re-
compensa Panbi actorea allegando, quod vina iam sint corrupta et tem-
pus distrahendorum praeterirt et per haec ad maximum dolorem et
infamiam deiectus est. Factor tamen tamquam famulus, domíno suo in
Ungariarn signifacavít, qui huc Tarnegrodum misit Mako Janussium
Rothmagístrum et famulum suum, datis eidern Iiterís patentibus ad
exigendum hoc debitum cum sígdlo ei subscriptione manus suae, qui in
praesemá actu fuit specífícatus, ert; ad Illustríssímum et magnifioom do-
rninum Véce Cancellaraum Regni, dominum nostrum haeredítacium.
Praedictus Boruch, viso reoensito Rothmagistro debitum illud requirente,
quamvis maxime .iniurdatus, reoessuque antehac facto ab illis vinis, ob-
servando tamen ulteriores negotiaüones praesertém cum extraneis, qui
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(scidícet Rothmagister) tam longum exegit iter pro terrnino ad castrum
Zamosiense, ad íudíeíum Illustrissimi Vice Cancellarii se sástens. Ad
composítíonem amicabilern jn praeseneia hominum post meridiem com-
parere benevele ínterpossto vadio statuerunt. Quo in termino satis-
faciendo verbo suo tam memoratus Rothmagister emissarius ad exigen-
dum debitum Amor, quam etiam .Boruch cum partium suarum viris
benevele constitutis, causam hane Dominis Anbitris infrascríptis traditis
manibus in compromissum se dedit et submisit, ut quidquid Judioium
Arbitrale decreverit, retinere tenerrtur. Coram quo Arbitrali Iudioio
supnadíctus Robhmagíster, tamquam línguae Polonae ignarus et loquel-
Iam non :intelligens, in plenipotentem Marcinum Kozlowsky socium
suum, Iínguam Polonam bene colentem constituit, qui assumpto negotío
in praesentia ipraenotati Factor is proposuit, requirendo vigore inscrip-
taonis iMembranioris solutionem. omittendo vadium an ea specificatum,
tantummodo ut restituta summa príncípali, pro impensisad iter satis
faceret. Reus: Ego, ínquít nullam dedi cocasionem tam non solutiorés
summae, quam non servati contraotus, quoniam ad haec vina, a quibus
ab initio recessi, etiam nunc nihil res habere volo. Nam iste factor in-
ordmate processu vina mihi adimens, me jn magna damna, dolores et
infamiam adduxit, et prout iísdem vdnís dísponebat eadem uiterius pro-
curet: Sed ne in varrum víros ad hane compositdonem fatigem, dederam
ad rarionern istíus membranae fíorenos ducentos et undeviginti atque
grossos duodecim ab illis recedo, et adhuc ad trecentos florenos adii-
oiam: Sed si volunt, dent míhi vina per tr igirrta florenos quotquot sunt;
in reliquo me íadícío Arbitrorum committo. Judicium Arbstrale itaque,
factor is Illius ratéonibus de hisce vinis suffíoienter exauditis, graviter
cansam illam trutinando, quamvis viderint datarn non medioorem
causam rescisionis conseituti pro vinís pretit per memoratum Factorem.
qua contractus ille rescinderetur , attamen adhaerendo non tam Strepituí
Iuris, quin potius aequitati, ad haec quod non ex 'ÍJntegroReus récedit a
vinis, ne amor diutius moretur, decrevdt, ut vina círcareum remaneant
hac adiecta conditione. Ut vasa novemdecírn deposita in curiola dornini
Kanawazy Tarnogrodiensi, sumptu Actoeis adimpleantur, unum vas,
quod dominus Sulinowsky recepst, Leopoli vasa quinque ibídem debent
implerá sumptu Actoris, cumque vasa reliota pro solutione vectoríbus
haec Actor .irnplere non tenebrtur, sex vasa apud Judaeum Noszko et
haec non drnplere, apud Zelman unum (scilicet vas) unum pro veccura
Leopolica. quorum omnium vasorum numerus trigtnta octo, haec omnia
per florenos Polonicales quinquaginta, ut Reus persolvat, computando
florenos ducentos undevigmtí et grossos duodecim ex summa prius data,
hoc est medíetatem circa receptionern vincrum Tarnogradiensium flo-
renos octíngentos quadraginta unum. alter am vero medietatem pro nun-
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dinis Jaroslavíensibus proxíme futurís, hoc est florenos octíngentos
quadragínta, attamen secundum declarationem Actorum, debent reci-
pere rnedietatem pannis, quae illis complacuerint secundum pretium.
Ineundo autern Leopolim pro ístís VIDiS Reus tenebítur suo sumptu
Actorem sustentare in omnibus. Actores autern post receptarn posterio-
rem ratarn, debent Reum ad acta Tarnogrodiensia quíetare Membranam
cessando et annihilando cum inter positione poena Marcarum dueenta-
rum, quae partium in omnibus punotís et conditáonibus Decretc non sa-
tisfecerit, roborando hac virtute Judicii Arbitralis. Et quoniam partes
gravamen aliquod a domino Sulyonowsky praetendunt, salvum Illis
ius dn foro fieri reservatur. Quod actum est in praesentía virorum ad id
vocatorum infrasubscriben dum. Actum in Zamochie die 30. May Anno
Domini 1635.

Az bor árrában adot elsőben borul
haram szaz forintot Mako János.
Es kilenczvenhat Lengiel forintot
adot az előbbi summaban.
Zamoczkj uram az mint megh
hatta, hogy igazán borul meg fi-
zessen nekünk, négy forintot adot
ismét.
Teszen jmmar summát Négy szaz
Lengiel formtot.
Albertus Sulrnirsky mp.
rogatus a Boruch Davidkovicz.

Petrus Colkowski
consul et civis Tarnogrodiensis
mp.
Balazy decurío
Illustrissimi ex parte Boruch
Davidkovich.

Gaspar Topalovicz civis Zarnos-
oensís.

Lucas Grabowsky rop.
Subscriptio Judaei Haebraria.

Extractus ex actis vice advocationa1i:bus et Scabin Tarnogrodiensí. Simon
Konopka in absentia Notary Juratj.Locus sigi1li.

OL. Esterházy cs. budapesti lev. Rep. 83. fasc. J. n, 141. Egykorú másolat.

564.

1636. után. Enessey Zsuzsánna négy koroncói házhelyének egyikében
zsidó lakik.

"Másodiiknak, mellyen Biro Lerincz lakott, délrül Könczöl Jakab
haza, északtul pedig Molnár György puszta helye szomszédgya, (Mosta-
naban ,a Generalis Zsidaja lakik benne.)"

OL. hídaskürtí Nagy cs. levéltára. A zárójelben levő szavak más kézzel írva.
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565.

1637. január 28. Eperjes. Sáros megye alispánja utasítja Zombori János
szolgabírót, idézze meg Forgács Ferenc nádor özvegyét, Pálffy Katalint,
egy még 1626-ban Vsz Istvánon elkövetett hatalmaskodás tárgyában.

Franciscus Ruttkai substitutus in praesenti negotio vicecomes Co-
mitatus Sarosiensis egregio Johanni Zombori judici nobilium Comitatus
de Saaros. Salutem. Conquestum est mihi in persona generosi domini
Stephani Usz de Uszffalwa, víceooméus Comitatus Saarosiensis, veluti
actoris, qualiter super ioribus temporibus anno videlicet Domini 1626.
dudum transacto circa festum Sancti Thomae Apostoli dictus actor ra-
tione winorum suerum viginti vasorum cum certis P010nis .ita transegis-
set, ut eadem vina sua 'idem actor in certo loco limitibus Hungariae si-
tuato propinquiori depanat, qui quidem Poloni in eodem constitutum
locum venierites eadem vina ab ipso domino actore aut servitore suo
eonstituto pretío emere ac abinde suis propriás expensis in Poloniam
avehere ydem Poloni debeant. Cumque idem actor eadem vina sua
itíneri commisísset et iam in libera regía ac publica via per pagum
Herknecht dn Comitatu Saarosiensi existentem transirent, agiles Jo-
hannes Drabko, Geargius Drabant etc. Ittern providi Georgius Boreze
etc. (nro. 43 personas juri statui petit) subditi et coloni Ilustrissimae do-
minae Comitissae Catharínae Palffi ab Erdeöd, Illustrissimi quondam
comitis Sígísmundí Forgacz de Ghymes regni Hungariae palatini re-
Iiotae víduae ex commissione et rnandato eiusderu dominae suae eadem
vina simulcum vectoribusvin et ad easteldum ibidern in dieta possessione
Henknecht extructum rmpulíssent et tamdiu, quoadusque voluntati eius-
dem dominae Comitissae Catharinae Palff'i plaeuisset, violenter deti-
nuisset. Exactis postanodum centis dáebus, nulla eiusdem preedicti actoris
homine iam penés 'VÜJnaexístente, dímísísset et sic absque praescitu sine-
que ulla disposdtione praedicti actoris eadem vina vectores in regnum
Poloniae invexissent et abstulíssent, quae quidem vina quidarn Judaei
ademissent et licet ratione pretii eorundem vinorum dominus aetor cum
Judaeis in our.ia regis Poloniae lite ageret, hactenus tamen magno suo
sumptu itinerdbusque periculosis propterea saepius susceptis nihil obti-
nuisset ac sic dámnum exinde emersurn nemini alii, praeterquam do-
minae Comitissae Palffi ímputare posset. Et ob hoc, propter praenomiri-
atam vdolentiam dámnumque quid ex tam diuturna non consecutdone
prertii vincrum illatum ipsi actori esset, quodve bona conscientia pro
tribus Millibus filorenisHungaricalibus sua sponte minime subire volnis-
set (in suspenso relínquendo Ipsorum vincrum pretii acquísdtionem, quod
si in regna Poloniae eidern actori non adiudicaretur, líceat in pesterum
pretium quoque supradictorurn vincrum ab eadem domina in cansam
attracta aquirere) vigore brevium Articulorum super acquisitione uni-
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versarúrn víolentíarum contectarum, ssgnanter vero constétutíonum regru
Posoníensíum annocum Domini 1608. articulo tertio et quarto, írt:tem
1609. artioulo 29., ittem 1613. am. 23. eandem dominarn Catharinam
Palffi in oausam attractam serviteresque etcolonos eiusdem suprascrip-
tos, si qui ex illis in vivis Iorent, in ,ius canverüre vellet. Pro eo tibi,
author itate judiciaria per inclitum Comitatum Saarosiensem hoc in
negotío rníhí attributa, committo et mando, quatenus erga praenomina-
tam dominarn Cathacinam Palffi dn causem attractam accedas, quae si
personaliter reperirá poterrt, -bene quidem, aldoquin de domo habita-
tionis suae cum assígnatíone parsum praesentis quaerelae certifices
eandem, dicasque et commibtas eedern, quatonus ipsa domina per se vel
per procuratorern suum Iegitima die (a nap nincsen kítöltve) eoque in
sufficientibus aliis dmmediate subsequentibus diebus anni pnaesentís
1637. in dicta possessione Heriknecht, terrnino videlicet et loco per me
legitime assignatis coram me et tunc mecum existentibus judicibus
compareat, dictosque servitores et subditos suos, qui ex eis in vivis es-
sent, iurí statuat, rationem violentae detentionis vincrum suorum dam-
nique exinde illati redditura efficacem, alioquin tam de violentia, quam
de damno praemisso modo illato űudícium et iustitiam receptura. Certí-
ficando nihilominus eandem dominam in causarn attractam. quod sive
terrnino et loco In praescriptis comparuerit, homenesque subditos, colonos
et servitores suos, qui ex ilIis superstites fuerint statuerit, sive non ego
cum judicibus mecum existentibus id faciarn in praemissis, quod ius et
iustitia praemissique articuli dictaverint. Secus non facturus. Datum in
regia ac libera civitate Epperjes de domo habitationis nostrae die 28.
mensis Januarii. Anno 1637.

Idem Franciscus Rutthkay, substitutus vicecomea.

OL. Kamarai lev. Erdődi Pálffy cs. levéltára,

566.

1637. február 18. Tanúvallomások Pálffy Katalin grófné pörében Usz
István ellen:

"Attestationes pro pante Illustrissimae dominae comítissae Cathe-
rinae Pálffy contra Sthephanum Usz in defensionem suae causae in co-
mitatu Sarosiensl.

Prirnus testis. Providus Benedictus Poliak etc. fide mediaute fas-
sus est: Tugja, hogj sidok magok szedtik megh Szegjben az szeölett. Ad
tertium punctum dicit: Tugja bízcníossan, hogj az sidok magok uoltak
az borok mellet es eök eörzettik 'az borokat mind az útban, mígh Hart-
nekigh iöttek s mind Haroknechten es semmi szolgaia nem uolt Vsz Ist-
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uan vramnak az borok mellet, Ad septimurn punctum dícát: Tugja azt is,
hógj Vszfaluari Vsz Istuari vram partaiaban egi egesz holnapígh uoltak
az borok.

Secundus testis. Providus Laurentius Girida fide rnediante fassus
est. Ad secundum: Tugja, hogj az sidok szettik megh az szeölett es eök
szüctik az borokat is. Ad tertium azt is tugja, hogj mind Hartne:kig az
Slidoknohtak az borok. rnellett eörizuen es Vsz Istuari vraannak is egj
szelgaia uolt az borokkal. Ad quartum. Tugja niluan, hogj nig] szeker
bort ug] mind husz hordo bort haitottak be. Ad septimum. Tugja, hogj
eött hetágh uoltak Vszfalwan awk az borok Vsz Istuan vram paitaiaban.

Tertius testis. Providus Michael Karcziu etc. Ad secundum tugja
hogj az sidok maguk szür tík az borokat es mind Herkechtigh mellette
woltale Ad qaiantum. Tugja azt is, hogj nigj szekeren uoltak az borok.
de bizoniossan nem tugja, ki instatiaiara arestaltattak megh es az bor
husz hordoual uolt. Ad septirnurn. Tugja, hogj sokaigh Vszfaluan uoltak
az borok, nigj auagj eötrt hetágh.

Quartus testis: providus Josephus Jacobi etc. Ad secundum. Tugja
hogj a zsídok magok niomrtaJk az mdOOn es magok szürtik az borokat.
Ad tertíum: tugja, hogj az Slidokeörzettik az borokat es mellettek uol-
ta:k mínd HarttneckJtig.

Quin1Justestis. Egregiars dominus nobilis Georgtus Horua.th. Ad
tertium tugja mlwan, hogj az sidok Hartnechten eöriztettík az borokat
es Vsz Istuann vramnak semmi szolgaia nem uolt az borok mellet. Ad
quintum tugja, hogj az sídok az borok mellett livin, ugj ittak mind sa-
iattíokat es eö nekys adtak innia.

Sextus testis. Egregius Joannes Kalnaj nobilis. Ad tertium tugja,
hogj az sidok eörizettik az borokat mind saiattiokat es semmi szolgaia
Vsz Istwan vraannak nem uolt az borok rnellet. Ad quarturn azt is tugja,
hogj az gaboltoí sido instantiaiara ualami eökrök arraert arestaltattak
uolt rnegh azok az ket szeker borok. Ad quintum. Aszt is tugja, ihogj
migh az borok arestum alatt uoltak, az sidok mind saiattiokat az szol-
gaiokkal ugj hordatták, ittak es masokkal is itattak.

Septímus testis. Providus Andreas Foris. Ad tertium. Tugja, hogj
mikor az borokat föl hOZJtaJk, eök szekeresek Iivin az sidok uoltak mel-
lettek, kik eörzettík az borokat. Ad septímum Tugia, hogj egj egisz hol-
napigh uoltsk az borok Vsz Istwan vram hazanal Vszffaluan az pai-
taban.

Testes ex comttatu Zempliniensd: Prímus testis. Providus Georgius
Pasator etc. Tugía, hogj az sidok szedtik es szurt.ik Vsz Istuan vram
szeöleinek !hasznat. Ad secundum: idem, quod ad id Deutrum. Ad ter-
tium. Tugja azt, hogj az sidok magok eörzettík az borokat mind ma-
goket.
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Secundus testis. Providus Michael Beke f'assus est per omnia, uti
prirnus testás.

Tevtius testis. Providus Paulus Kovacz fatetur, uti p:rimus et se-
cundus.

Quail'ftustestis. Providus Paulus Feies eadem Jatetur per omnia,
quae praecedentes testes.

Quintus testis. Providus Nicolaus Variassy fide mediante azt mon-
gia, quod prior testis.

Sextus testis. Providus Stephanus Molnar fatetur, idem quod prior.
Septimus testis. Providus Joannes Nagj fide mediaute fatetur idem

quod prior.
Super quibus quidem fassionibus et aetestauonibus etc. Dátum feria

quarta iproxima post Domínícam Sexagesimae. Anno Partus Virginis-
Midlesimo sexcentesimo trígesímo scptimo.

OL. Kamarai lev. Erdődi Pálffy-család levéltára.

567.

1637. április 17. Németújvár. Festetics (Ferstetich) Pál németújvári tiszt-
tartó levele Batthyány Adámhoz, melyben a téglavetóról a következő

megjegyzése van:

"TegJa ueteuel igen nagi uezekedesem es ndumuruságom uagíon,
lator, istentelen, fontilos ember, bizon Sidenal sokkal latrabb istentele-
neb is, mind erouel akar fogni reiám es adóssá .tenni ... "

OL. Batthyány-levéltár, Mi5siles.

568.

1638. március 4. Pozsony. Batthyány Adám Riesz Izsák császári kivált-
ságos udvari zsidótóI 5211 darab gyöngyöt vásárol, darabját hat kraj-
cárért, mely (60 krajcáros forintban) összesen teszen 521 forint és 6
krajcárt, mely összeget Batthyány köteles vagy mézben, ha pedig ezt a

zsidó nem fogadná el és át nem venné, készpénzben kifizetni.

"Wier, Adam Graff von Bothyan freyher auf (Gissing, Schlaning),
Reohnitz, Khierrnendt, Grebing vnnd 'I'ornischa, Römischer Khay. May.
Rath, Camerer vnndt besteiter Kreisz Obrieszter in Nieder Vnngarn,
Beckhennen hiemit, das wier von Römisch Khay(serlich) Mayestát be-
freiten Hof Juden, Nahmens Isaac Riesz khauff't haben perl nentlichen
finf tauszeert zwei hündert rund elfe, ieden perI per sechs Creirt:zer,wel-
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ches bringt in hahren gelt finf hundert ein vnndt zwantzig gulden vnndt
seohs Creítzer, mit dieszer Condition, das wier íhme vor benannte perl
éhester gelegenheit nach gen Wien auf gelieíerten herrich schuddig zu
bezallen, wan er anderst den henich, wie er alsz dann seinen khauff
haben wirdt an nemmen wölle, wofern aber er den hőnich n:ichlt an nem-
men wölle, alsz dan wier áhrnemit bahrern geltte benante per! zue be-
zahlen schuldig. Deszen zue wahren Vhrkhundt wier dieszen Schein mit
eigener Handschrift vndt Petschafft bekreítdget. Actum Preszburg, den
4 Marc, anno 1638. Item ein baar Armbantl mrt Diemandt, weIche auch
mit vor benarrter Condition bezahlt werden solden. nentlichen mit Hun-
dert vnndt zwantzig gulden."

KívüL Batthyány Adám írásával: A sidoval valo végeszésem giöngi, láncz és
aran pereczról.

OL. Batthyány-Ievéltár. Ugyanez a kötelezvény rövidebbre fogva meg van
az 1637. augusztus 22. dátum alatti és nyugtákról szóló számadáskönyvben 11/a.
oldalon,

569.

1638. április 6. Egerszeg. Nádasdi Darabos Gáspár levele Batthyány
"császár vrunk ... főgenerálljának Kanisa ellen", melyben többek közt
panaszkodik, hogy az emberek részegeskednek, papjokat nem tisztelik,
és kijelenti, hogy "én elégtelen vagiok ezeknek az nagy töruéntelen
népnek gongia uíselésére, rnert Moisesnek sem lehetet suűjossab igje enni
számu nép közöt az Izrahelstáktul, mint énnekem nagion ... "

OL. Batthyány-Ievéltár, Missiles.

570.

1638. május 20-1639 június 15. Kivonat az ezen időben vezetett "Kör-
mendj vaam lagistrom" -ból:

"... Die 18 Junii ... VoLt ezen pénz közöt roz sido garas es ama
roz apro garas 24 garas, az ikit czak harom harern pénzért vetek, mely-
höz, míndenilohöz 2 pénzt tettem és az Vár szükségére füzerzamot vet-
tem. den. 82."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között, egy hosszúkás
könyvalakú, 16 oldalas számadáskönyv 2/a. lapján.
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571.

1638. Munkács. A munkácsi vár leltárában:

"Az Sido Bastyajanak ajtaja sankos, pantos n. 1."

OL. Urbaria et Conscriptiones fasc, 152. n. 9.

572.

1639. február 27. (Galgóc). Herseli Mózes zsidó különféle ezüstműveket
vesz meg:

"Az ezőst mivnek, mellet Moieses Hersell neuő Sidonak attunk,
Aranias es Feir mivnek öszeghet ghiraianak az Ára fl. 13. Ittern lom ualo
szerszamoknak giraiert attak fl. 11., mellieket ez szeoint mirtek" ...
11 tételben. "Ez myndenestöl niomot szaz nioch fontot, teszem gherat
n. 216." 23 tételben. "Teszen az eötven negi fontot, az melj eötven negi
font teszen gherat n. 108." 8 tételben. ,fEz is teszen fontot iharminczeg:iget
es latot 2. Uram eö nagsaga es asszonicm eö Nagsaga ezüst talai, kupai
21, teszen Gherat n. 386 1/2 lat 2. Ezért attak fl. 5014, az fel giralat neki
hatta, megh engette Uram eö Nagsaga." 4 tételben lőszerszámok. "Ezek-
nek Ghiraiat fl. ll. d. 50.... mindenestül ezek riiorrrtak Ghirat n. 25 1/2,
teszen az ara fl. 294. d. - - Megh attak az Sidok ezüst mivnek, lora-
valo szerszamoknak eppen az arat."

OL. Forgách-levéltár.

573.

1639. február 27. (Galgóc). Hersell zsidó ezüstöt vesz:

"Ezüst marhanak. az kiket el adot volt Uram eo Nagsaga, az szama
Az kitt Moises Hersllnek attuk Ghera n. 501. lot 1/2., meglen erette fl.
6519. d. 50."

OL. Forgách-levéltár.

574.

1639. június 26. Bécs. Szili (Zi li) István levele Batthyány Adámhoz,
melyben értesíti, hogy a császár kisebbik fia meghalt, hogy Bécset igen
sáncolják és hogy őnagysága az ékszerészekkel nem tudott megegyezni és

"Az Lenardt (t. i. Butter) iött ma ő nagyságához es rnondá, hogy
ualarni szép ezüst miv uolna az Sidoknál, Tál, Taníer, mosdo egy lada-
ban, az megh holn Gyeőrl Generalis Mansfeld csinabtatta uolt maganak.
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mégih uyak, nem is uették semj hasznatt. Tizen négy renesen adgyák
giraya1lt; áollehet megh- ő nagysága nem látta. Ha megh lattja ő nagy-
sága es teczeny tfogihnaik,illendő arrori hozza d:u:t:lhatni,dItéi azt őnagy-
sága, hogy iob leszen azdklk:aG.rnegh alkudnj ugy, !hogy ha az Üst miv
nagyságodnak valo leszen. Mégh ő nagysága semmit nem uásállott,
mjuell az zabnak azárráet megn nem atták ... Az apro pénzit az nagy-
ságod parancsolaetja szerént Páihfiuramhoz költe u<dltAszonáom Ő nagy-
sága, hogy más 'pénzt adatot uolna érette, maga is őnagysága szellott
uele, ayanlotta magatt. másnap ismétt azt izerute Aszoníomnak ő nagy-
ságának, hogy egi szelgaya altal kölgíe Posonba, az Kamorara és ot el
ualtjak, meiLinagy faratsagott tett uolna, asmett ő nagysága az pénzt
utisza oo:mtta ő nagyságátuli. Az njolcz száz :kértJtforentját ötöuen penzit
az AglJU öntönek artrtJutk,illlj akIkaJ.uette el, !hogy ha ő tőle az Sidok az ő

adossagaban el ueszik, nekjek adgya, ha penágh nem, ikéretj azon Nagy-
ságodat 'i.ÖUJeIl1!dőbehszoG.gaJattjaént más pénzt, el kelendött kölgáeön
érette neki nagyságod ... "

OL. Batthyány-Ievébtár, Missdles. Kívül vörös viaszba nyomott gyűrűs
pecséttel.

575.

1640. április 20. előtt. Özvegy Battyhány Ferencné Poppel Éva levele
fiához, Adámhoz, melyben többek közt a következőket írja:

,,0ákJ. uram tizet ad saztul interest. mert ő interes néköl ikölömben
nem agía ki zalagoth, ilci'V'á-nuagi ezust mijet, uagi aran rnijet, rnert Cáki
uram is adot rieki zaíagot, rnind ánterest, hisern talás alan ezaist mijet,
az ki csak az tarhazban hejábsn ál, semi hasnát nem vesed, falunak
peniglen minden nap hasna uagon, hisem sidonak köl adni saztul tizet
interesnek."

OL. Batthyány-levéltár, Míssíles.

576.

1640. május 9. Kivonat Batthyány Adám sajátkezű feljegyzéséböl, mely-
nek címe: "Az mení es anicsoda félle penszt be attak és be js vettem,

arol valo" t. i. számadás.

ll' •• Anno 1633. Egi sidetol kértem keölcseön eöst mire tall, 400.
Anno 1638. Egi slidatoll vaselletam ,giönJgdIanczot es arané pereczeket,
azért hogi az másik el atta az eöst rniemet és nem atta visza, araa részre
esztet haytotam bele, vgi mint f. 500."

OL. Batthyáriy-levéltár, a XVII. századi számadások között.
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577.

1640. október 28. Az egri káptalan inquisiót tart egy a füzéri várhoz
tartozó erdő használatára vonatkozólag:

"Primo. Tudgiak-e, hogy ... által menvén az Fekete Terra, onnét
az Sido kutra, azon Sido kut patakian ala megien egy faJJkan,érkezik az
Eskarossy hattarhoz ... "

OL. Forgách-levéltár.

578.

1640. körül. Nyolc pontban foglalt kimutatása azon portékáknak, ame-
lyeket a kaboldi zsidóktól elvettek.

"Az Kaboldy sidokbul éyely üdőn el uont partekának föl jedzése,
Először. Zöld septuh posztót, réfet 17, az réfit pro f. 1. d. 75, facit

f. 29. d. 75.
Másodszor. Egy végh feiér moruait, az kinek uették uégit pro f. 15.
Harmadszor. Eött ref feiér moruait, réfit pro d. 60, facit f. 5.-
Nagiedszer. Zöld Corona rássát, 10 réfet, egy tallérori réfit, facit

f.15.-
Eötödször. Kétt uégh patiolatot. 4 foren ton , uégit, facit f. 8.
Hatodszor. Féll uégh párissy uástnat, eszt is uette pro f. 4.
Hetedszer. Galont , test szinüt, réfét 60, réfit pro d. 5., facit f. 3.
Niolczadszor. Fekete posztót, réfet 4, ennek is réfrt pro den. 5., facit

f. 12. (?)

Summa facit f. 91. d. 75.
Ezek rnind niomorult sidok uoltak. Hem más egy sidonak dolrna-

niát, akiben uolt a sebiében kész pénz f. 6. Hem az sido bironak feiér
ruháyátt, az ki megh ért uolna egiel mással mindenestül f. 10.

Summa szerént tészen: f. 117. d. 75.

Kívül más írással: Kaboldi sidok kár ualása.
OL. Batthyány-Ievéltár.

579.

1640. A kismartoni uradalom jövedelme 1640. dec. 31-ig. Benne szerepel
a zsidók adója is.

.Verzaíchnusz der gewisszen Poorgelts getallen bisz lesten (!) De-
cembris disz 1640 Jahr.
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Erstlichen auf 'ZJWeyquartal des Contract gelt bringt von siben
fleokhen 4977. fl.

Hem bringt der Töz von denen Fleokhen so in Centract nit einuer-
leibt sein auf vier quarta.l 516 fl.

Item von den vier Krabatísch Fleckhen so nit im Contract einuer-
leibt sein auf 3 quartale des Huszarn gelt 566 fl. 15. kr.

Die Jüdisch gmaín restier-t auf kunfftige St. Michaely zuerlegen auf
ain halb Jahr 125 fL, werden inen aber wegen der von Ihnen Entlehen-
ten 100 Duoaten inen gelaszen 50 fl. Verbleiben also noch auf bernelte
Zeit zuer.legen 75 fl.

Item seint bennülte Juden, von den zwey Heuszern, neben dem
vndern Zierportte hieuor von jeden 10 libra Pfeffer zuerlegen schuldig
gewest, haben aber anstatt bernélten Pfeffer, wie von den Neu, Inen
auf'gebenen drey Heuszem beym Mayrhoff von jeden 10 Ung. Taller
geraicht bringt, also von den fünff Heuszern 50 Ung. Taller, jeden zu
10 s(chilling) maohen 62 fl. 30 kr.

Item scheine an jezo 79 Centen Stain Salz auszzuthailen, Jedes
libra pro 10 den. 332 fl. 35. kr.

Tatlich per See. (!).

Summa Summarium (!) der gewíszen gefi:illen auszer der Andern, so zu
vnderschidlich Auszgeben vnd Besoltungen müessen aingebracht werden
bringen 6529 fl. 20. kr.

Dísze Posten seindt auszer dasz Töz Rest von Geörgy bisz lesten
Decembris Anno 1639. wan solche Post Ihr. Iürstl. Gnaden auch kan
erlegt werden. welche 1166. fl. 40. kr. bringt, so haben gedacht Ihr fürstl.
Gnaden in aldem für g,ewisze gefalleuauf dem lesten Decembris bisz
Jahr zuuerlassen auff 7696 fl. -kr. -do

OL. Esterházy hg, lev, Rep. 9. Iasc, G. n, 249.

580.

E. n. (1640.) A kismartoni uradalom jövedelmei, benne az ottani tiz
ház zsidótól fizetett adók:

"Extractus super proventibus bonarum arc is Kismarton. Civitas
Kismarton.

Vagion haz szám benne az Franciscanus baratok es Sidok hazay
portioia kiweöl no. 139. Szentt Geongh adolat fizetnek in communi fl.
33. kr. 24.d. - S. Mihaj adolat fl. 13. kr. 19. d. 2.

Egj kepe dezmakat valtnak megh kr. 5. d. 21/2., vagion egj képebe
20 kewe, teszen az dezma kepe valtsagh circiter fl. 72.

Egj ako dezma borth valtnak megh kr. 15. d. 2., plus minus fl. 91.
kr. 19.
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Ittem az kj szeoleot el ad, hogy az War keonwebe be iriak, egi
szeoleö be írasatul kr. 33. es mánden egj nemestwl ha krwlseö ember
weszi, ad ilu. 1. It walo ember d. 2., az ki esztendeigh circiter teszen
fl. 13.

Hegi warnot az Warasbelj polgárok az magok hegien walo szeö-
leökbwl nem adnak, hanem pénzt fizetnek, de az is az Warase, hanem
ha az varasbelj polgar ezen hegien valo szeölelt el adgia, az Vrnak
hegjwammal tartozik, circiter teszen akot 31.

Latus facit certos proventus fl. 46. kr. 44.
Latus facit iricertos proventus fl. 177. kr. 19.
Latus faeit vini urnas 31.

Ittem vgian ezen hegieri vagion egi szeöleö, az krtwl adnak fl. 1.
NB. Ezekbwl az jeöwedelrnekbwl esztendeonkenth az biro adoiat defal-
calliak, az ki teszen circiter fl. 6.

Vgian ezen hegien vagion az.Vrnak egi szeoleie, az kith az Kis Hef-
lanlak penzerth miwelnek, az kirbe terem circiter vini ako 80.

Ittern vgian ezen Varasiba vagion egi puszta klastrom az posonj
Iranciscanus barateke. kitwl arendat fizetnek fl. 58. kr. 20., mely puszta
klastromba 18 kis hazaczka vagion. az kik adnak esztendeönkenth fl. 33.
kr. 15.

Vgian ezek tartoznak esztendeigh mindenik az kertbe 3 napi mun-
kawal.

Ittern vgian ezen Varasba az Sidoknak 10 házok vagion, adnak min-
den kantorba fl. 56. kr. 15., teszen esztendeigh fl. 225.

Ittem míriden Wy esztendeöbe az Vrnak tartoznak 12 arannial, meli-
nek hatat az tkapitaQ1Jnak,hatat az Ranntsraíbernek attak ezeleout, teszen
araniat 12.

[Ittern Adam Gerszll Sidowal alkottam megh hogy esztendeigh az
kertt keretese alatt vale bottul hogy arol benne, ad egj wegh Maixner
posztoth.]

Házoktul is fizetnek az Beczi lanthazhoz per fl. -
Teörweni szerenth ha my birsagh esik keözeötteök, az is az War

jeöwedelme.

Latus facit ordin:arius proventus fl. 259. kr. 15.
Latus facit incer-tus proventus fl. -
Latus facit aureos 12.
Latus facit vini proventus eire. urnas 80.

OL. Esterházy hg, lev. Rep. 9. fasc. G. 'no 249, (Az 1640. évhez mellékelve.)
[Más kézzel beletoldva.]
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58l.

1640-1650. körül. Kivorwt Batthyány Adám számadási feljegyzéseiből:

"Memoriale. Az Sidonak az mjnemü vagion nála tall. 1000. Annak
az Interesse tall. 145.... Az Sidenak hat holnaptul és három héttről
Interesere fizettem 145 ta1l. Az pénzből adot visza 420 sz. tallért, az
garas penigh hiáuall uolt 2 tall., az rniért marattam 4 tallerral adossa,
azent teszen öszve vetuuén tali. 10."

OL. Batthyány-Ievéltárva XVII. századi számadások között.

582.

1640-1650. körül. Kivonat különböző kiadási számadásokból.

"... 6. Az Sidonak kétt holnapra ualo háttra maradot Interessre
attam tallért 42., ugjan ezen két hátra marat holnapra az uégezés sze-
rént marattunk adossa tall. 2."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

583.

1640-1650. körül. Kivonat vásárlásokról szóló számadási feljegyzések
között:

" ... 5. Az minemeő násfa vágjon az Sidonál, megn kell látny, hogj
mennj az .interesse, arra adot eönagysága, TaU. 42., és megh kell tole
kérdezn], hogi ha garast el ueszen, mermél hamarébb lehet eo nagysága
megh kildi neky garasul és tallerul."

OL. Batthyány-levéltár,a XVII. századi számadások között,

584.

1640-1650. körül. Ismeretlen zsidónő által az asszony (Batthyány
Adámné) részére kiadott pénzekről szóló számadási feljegyzések.

"Ausz der Judin Verzeichnusz, so sie fier Jer G(naden) der Frauen
auszgeben. Erstlichen füer golidene Portten 90 Taler, Füer ein Püten
Ketten 35 TaUer, FÜeT Neselgarnen Za.ntl 281/2 Taler, Füer Seiden
Strürnpf 36 Taler , Bar gellt in groschen gelíchen 38 Taler, Füer 2
Spügel 17 'I'aler. (A margón megjegyzés: Die zwau Spiegei szeint nicht
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mehr als zum 14.) Jer gmaden) P.er.lheffter 2 Taler, Dueroh 2 Bueben,
so bey den Júngen Herrn gwest, an freytag abent gesohígt 35 Taler,
lVIeherfüer Zantl 991/2 ganze taler, Dem Mellhard wegen des allten Pre-
dicanten auf St. Meroten gesehigt, vnd hier ausz deru Wíerts Hausz
gelest 15 Ducatten, Füer 2 ATm Parrtl 18 gullten, Daran hat sie empfan-
gen 11 Thunen Horog, sie sagt zu 18 Tale!'. Der Mellhards sagt aber ro
19 taler."

OL. Barthyány-íevéltár, a XVII. századi számadások között.

585.

1641. december 10. Bécs. Ill. Ferdinánd király több házat ad Pálffy
Pálnak Galgócon:

" ... in nova uulgo Uy Ucza, a meridionalí autern plagis uulgo Sido
ucza nninoupatis . . ."

OL. Forgách-levéltár.

586.

1641. december 30. Kismarton. Esterházy Miklós nádor levele Batthyány
Adámhoz, melyben Herseli nagymartoni zsidóbíró kérvényére aBatthyány
Adám által Riesz Izsák kiváltság os udvari zsidótóL megvásárolt gyöngyök

tárgyában a zsidó kielégítését kéri.

"Specta:bilis ac Magnífíce Comes, Affínés observandissime l Az én
Nag lVIartoniSidaim kozzwl eggík felessege neuéuel mireol talált legien
megh supplicatáoja álJta:l,mánohogi recurrál hozzám, ha szirste nem én
hozzám tartoznék is, el kellet uennem hívatadern szeránt, s íncludalnom
kegyelmednek. Az ~egyelmed ados Ieuelének is mássát Ieirták hasonlo-
képpen s he atiJák uolt, azt is án specie is. Én azt hiszem, hogí nem igen
rnertenek járni kegyelmedhez, uagi talám uáltozuan is az szemelíek, az
ki:k azt az marhát a1lták kegyelmednek, magok uohtak dkai, hogí addig
is nem oontentáhta kegyelmed, s hiheteő, !hogi nem requírádván kegyel-
medet, el is felétkezett rola kegyelmed, vaga egi uagi másiképpen teor-
tent .is azént a dolog, nem azt ikel nézni, hogí eok Sídok, hanem az ígas-
ságot, a meli megh adattja kinek, kdnelka mi az eouek. Kérem azért. ke-
gyelmedet, hogi ha csak per partes is, noha nem sok az praetensio, con-
tentália eőloet, elíberálía ados leuelet, kiben nem is kételkedem. Élrtesse
Isten Ikegyelmedet. In Kis Marton, 30. Decembris 1641. Spectabilis
MaJgmiflcen1liae Dominataonis Vestrae servetor et affinis paratissírnus.

Comes Nicolaus Esterházy."

311



A levélhez két darab melléklet van csatolva. Az egyik Hersell nagy-
martoni zsidóbíró kérvénye Esterházy Miklós nádorhoz intézve, mely-
ben a Riesz Izsáktól megvásárolt holmiknak Batthyány Adám általi ki-
fizetését kéri, s melynek szövege a következő:

"Illustrissime ac Excellentissime Princeps! Domine, Domine gra-
tiosissime. Indicare volui illustr-íssdmae celsitudini vestrae, qualiter
superioribus temporabus illustrissimus comes Adamus Barthiani a tutore
consorcis meae, tunc orphanae ac sororis eiusdem certas res pretiosas, ut
pote monilia aurea ac uniones, sub spe futurae persolutionis ad certum
terminum accepisset, quae se ad 641 florenerum summam extenderent,
ut hoc ex reversalibus eiusdem domini comitis sub sigillo proprio et
manus subscriptdone emanatis, benigne videre dignabitur. Quia vero
idem dominus non observatis reversalium suarum cond.itionibus, eandern
summam deponere omisisset, quin dma iam non post rnensem, qui exso-
lutioni praefixus erat, sed triennium satisfacere super rebus acceptás
recusaret. Quapropter ad idlustrissimarn celsitudinem vestram aceúrrere
volui humiífíme, eandem obsecrans, quatenus dictum dominum comitem,
super exsolutione eiusdem debita, adrnonere dígnetur, nec diota consors
mea, unacum sorore sua, in jusfis suis bonis dámnum pati ulterius co-
gantur. Berúgnam expeetans resolutionem, eandem illustrissimam cel-
situdinem véstram in his festis Natalicils felicissime valere desidero.
Illustrissimae ac Excellentissimae Celsitudinis Vestrae subditus devotis-
simus ac perpetuus,

Hersill
Judaeorum Nagi Martoniensium Judex."

Kívül: Ad illustrlssímum ac excellentissimurn Principem, Regni Hungariae
Palatimum etc. dominum nostrum gratíosissírnurn, Supplicatio humillima.

A nádor l.eveIéhezmeUékelve volt még Batthyány Adámnak 1638. március
4-én Pozsonyban kelt adósl.eveIénekhibás és kihagyásos másolata, melynek szöve-
qét az eredeti után már közöLtük. (568. sz. alatt.)

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

587.

1642. október 2. Kismarton. Esterházy Miklós nádor levele Batthyány
Adámhoz, melyben egy nagymartoni zsidó jobbágyának panasza tárgyá-
ban ír, kérve, hogyapanaszban foglaltakat ne hozza kapcsolatba a bécsi

zsidók adósságával.

"SpectabiLis ac Magnifice Comes, Domine, affinis observandissime!
Kegyelmedet szerétettel requiráltuk uala ennek előtte is, hogy aminemü
adóssága egy Nagymartonj sido jobbagyunknak uolna kegyelmednél, tet
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wolna contentatiot neki, ki vizont mint supplicalljon és panaszkodgiek,
im ez includált supplicatijabol megh érti kegyelmed. Szeréttel kérjük
azért mégh lis kegyelmedet, tetessen satísíactiot neki, s ne halasza arra
kegyelmed, hogy az Béchi Sidokadoszok kegyelmednek is, s rm közi is
ennek az Béchi Sidokhoz ha adoszok azok, tegienek azok contentatiot
kegyelmednek, de hogy ennek igazat tegien ikegyelmed, maga obligato-
riáia és az igasságh kévánia, Tarcha Isten jo egészségben kegyelmedet.
Datum in Hefflein, die 2. Octobris, anno 1642. Spectabilis ac Magnifícae
Dominationí Vestrae servitor et amicus paratissimus

Comes N. Esterhazy."

OL. Batthyány-levéltár, Missrles.

588.

1642. Lippay Gáspár feljegyzéseiben:

"Anno eodem oirca finem Augusti. ... az Salamon Sidonak is attam
fl. 50."

OL. Batthyány-levéltár, Illésházy rész, Lippay-család, Capsa 4. fasc. 5. n. 25.

589.

1643. április 22. A galgóci zsidók ablaküvegezésre szerződnek az ottani
uradalommal.

"Anno Domini 1643. die 22. Aprilis. Alkuttunk megh az Galgoczi
sidokkal Illieri forman: Hogi itt Calgoczí Varásunkban az csehola haz-
hoz valamenni üveg ablak. kiuanta1:lilk,Mind az Maguk üuegekből es
onniokbol keszecsek el, ugri hagi mánden kristal üuegteől harmadfel fel
penzt, az parazt üuegtől penágh másfel penzt adatunk nekiek. Vgi mind-
azon:a1tal,hogi az parazt üuegteöl az meni penzék megíen, minden tíz
Iorintbol egi forint defaloaltassek, es az tízert kilencz forintot tartozza-
nak feöl venni. Adatunk elesekre egi atalag sert, id est urnas no. 4. Az
parazt üuegek io öregek legíenek, Acturn Galgoczy die et Anno ut supra.
Az onnak megh aluaztasara ket vagi harom szeker fara adgion commis-
siot Praefectus Vram nekiek, de az szekérezes mageke legien."

OL. Forgách-levéltár.
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590.

1643. maJ us 16. ProtocoHált okleoél; meLyet a vasvári káptalan állított
ki, meiuben. szó van egy szombathelyi földterületrőL, melynek fekvése

így van meghatározva:

"certam partioulam terre communis oppidanorum Sabariensium
vulgo Geöph nunoupatam, penes pontern Sydo hid apelLatum, aplaga
orien tali srtam ... "

Vasvári káptalan hiteleshelyi levéltára. Protocollum 1643. n. 146. sz.

591.

1643. augusztus 1. Galgóc. Forgách Adám gr. "egregii Andreae Dudas,
musi ci nostri" szotqáuitaiért fél jobbágy házat ad neki:

"in oppido nostro Ui Galgocz et pla tea Sido ucza".
OL. Foogách-levéltár.

592.

1643. augusztus 12. Pozsony. SzeLepcsényi György Levele Batthyány
Adámhoz, melyben többek közt írja, hogy kölcsön pénzen vett egy czap-
ragot, "attam erette száznegyveneuolcz .tallént, egy tallért ayandékban
az Zidon:ak, aki megh szörzötte"; ha szükséges, tudna ezüstös skofiom
czapragot is.

OL. Batbhyány-Ievéltár, vörös viasz gyűrűs záropecséttel.

593.

1643. november 17. Kivonat Batthyány Adám számadáskönyvébőL:

ll' •• 1639. Az minemő pénszt egi sidenak attarn Kiss Páll alltal, vgi
mint f. 75, be írták."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi szám adások között.

594.

1645. ápriLis 6. Kivonat Makovicza vár inoentáruimából:

A könyvek közt találtatott egy:
"Profetia Esaiae hebraicae et latinae n. 1."

OL. Bónis-család levéltára.
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595.

1645. október 20. Kornisruszka. A dézsmabort felosztják a komisruszkai
földesurak között. Aláírva a bíró, esküdtek, polgárok és végül "providi".
Befejeződik azzal, hogy "Jehova Deo riostro cooperante",

OL. Ibrányí-család levéltára.

596.

1645. december 21.-1646. szeptember 1. Offmüller Farkas számlája a
Batthyány Adám helyett és nevében kifizetett pénzekről. Ennek egyik

tétele:

"Den 30. April für den 2 Türkhischen Juden Obligation vnd Bürg-
schafft zu vertirn vnndt ZiU vidimirn zalt 6 f."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között,

597.

1646. mejus 25. Nagyszőllős castellum. Beankiny Jakab levele gr. Er-
dődy Györgyhöz, melyben többek közt azt írja, hogy egy részeg kis ko-
mári katona fenyegetődzött, hogy felgyújtja a falut: "Awnban Pereriti
es az töb falwbelj emberek mondták, mirrt hogy tüzel feneget: Jertek
fogluk megh; megh gergetük az Sido hithdg, ot elértünk es az lovat el-
nontunk twle, maga az katona be ment Szombathelyre."

OL. Batthyány-levéltár, Missi.les. Erdődy György 1646. május 26-án Balfon
(BolyH) kelt, Batthyányhoz írt levelének melléklete.

598.

1646. május 29. Pálffy Pál gr. fizet tartozása fejében Maer Sacharia
bécsi zsidónak:

"Dan dem Jude Sacharia Maer von Wien und durch ihre Gráfl.
Herrn Paull Pallffy auszgenamben (w)ehren zahlt ft 900. Item Ihme
Juden auch diser Ursaeh willen mít heüthen gutgernacht fl. 600."

OL. Forgách-levéltár, gr. Pálffy Jánosné, Fugger Mária temetésének költségei
közt említve.
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599.

1646. november 20. Borjövedelem Szentmiklóson:

"Sido Mihaly Zent Miklosi kjarolvan Majorsagli bort justas pro d. 9.
Sepreje volt just. 22. Zin bora just. 143. flor. 12/85." "Zolyvai Sidou
Lazur ki arolvan [ustas pro d. 9. Sepreje volt just. 40. Zin bora just.
162., teszen flor. 14/64."

OL. Esterházy hg. levéltára, Rep. 25. B., fasc. K. n. 530.

600.

1646. Buják. A bujáki uradalom jövedelmei közt felsorolják in oppido
Bujalc .Arenda Judaeorum 21. flor. - d."

OL. Esterházy hg, levéltára, Rep. 25. B., fasc, K. n. 529.

601.

1647. jan. 2. Homonna. Görgey Máté, homonnai lakos bizonyítja, hogy
urai: Jakosith János és Pázmány Miklós megbízásából Lengyelországból
cobolyprémeket és néhány font fűszert hozatott Izrael zsidóval. Kéri te-
hát, amennyiben ezeket nem bírói úton foglalta volna le Szikszay And-

rás, adják vissza, nehogy megtorlással éljenek a lengyelek.

"Ego Matheus Geörghej, incola oppidi Homonnensis. Fateor et re-
cognosco per praesentes, singulis et quibus expedit universis, quod ex
commissione spectabdsum et magnificorum dominarum, videlicet Joannis
Jakooith et Nicolai Pazmany etc. etc. nonnulla mercimonia per irifidelern
Judaeum nomine Izrael, civem Liscensem, insuper aliquot libras con-
dimentorum in Ungariam ex Polonia educi, magnis cum sumptibus pro
necessitate praefátorum dominarum curaverimus. Ex quibus pellium
Zabellinarum extremítasdupplícata ad spectabilern ac magniticum do-
minum Joannem Jakosith de Orbava, reliqua autem ad spectabilern et
magníficum dominum Nicolaurn Pazmany de Haszon pertinent. Si qui-
dem (ut patebit) non via [uris sunt per generesum dominum Andream
Szykszay confiscata, harum vigore universos rogatos volo, iisdem domlnis
reddí et restitui non recusentur , ne forte simile quid per iniuriatos et
hoc usque etiam damnificatos nobis in Polonia contirigat. His Deo quae-
sius commendans etc. Datum Homona, die 2. Januarii, Anno 1647.

Idem, qui supra.
Alatta vörös gyűrűs pecsét. Címzése nincs.

OL. Lyrnbus Ill. Iasc. 9. (XVII. sz.)
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602.
1647. február 19. Nagyrnarton. Két lakompaki jobbágy az országúton
megrohant, kifosztott és megsebesített egy zsidó concionator-t.* Az úri-
szék elé állíttat va tettüket beismerik, csupán a rablott tárgyak érté két
állítják kisebbnek a vádban foglaltnál. Az úriszék a vádlottakat kerékbe-

törésre ítéli.

Causa eiusdem domini magistratus ut A contra providos Petrum
Redenczicz et Nicolaum Boriczouicz in Lakompak degentes, colonos
videlicet eiusdem domini magistratus uti 1.

In persona eiusdem domini magistratus Lindamari cum eiusdem
proponit, quod iidem 1 contemptis divinis humanisque legibus, deliberate
et ex praeconcepta malitia in anno praesenti 1647, circa festum conver-
sionis beati Pauli apostoli, dum videlicet certus quidam iudaeus, iudaicae
professionis in praedícto Nagymarton habitans concionator per publicam
regiam viam in territorio Lakompak comitatu Soproniensi habito paci-
fice profectus fuisset resque nonnullas secum deportasset, extunc iidem
1. eundemiudaicum concionatorem ibidem violenter adorsi, primum per
manum securi graviter sauciassent. Ex post autem res etiam suas prae-
missas secum habitas videlicet anseres, capones, paratas pecunias et alia
nonnulla omnia ad valorem circiter 30 florenorum more hostili et prae-
doníco ab eodem ademissent, spoliassent secumque asportassent, poenam
in generali regni decreto superinde sancitam incurrere non Iormidantes.
Ea propter idem dominus A contra eosdem 1. iuxta easdern regni leges
petit iudicium.

1. uterque personaliter astantes dicunt se nihil aliud ab eodem
iudaeo ademisse, unum parvum cantarellum argenteum, unum coclear
argenteum, unum sigíllum, item unum aureum anulum, itern viginti cruci-
feros, item 12 denarios, item unum taUerum imperialem et unum aureum
ducatum, praeterea, tres anseres, duos exanteratos, tertium integrum et
duos capones. In reliquo dicerent se esse immunes. Quantum autem ad
percussionem praeallegatam, alter eorundem 1, videlicet Nicolaus Bari-
szouicz non negat, sed et fabetur se eundem iudaeum securi vulnerasse.

Procurator domini magistratus protestatur solenniter super confessatis
eorundem 1. et quia factum actione denotatum palarn coram tribunalt
profitérentur. ideo iuxta fassionem eorundem et erectam actionem petit
finale iudícium.

Deliberatum est. Consideralván az actionak meritumjat s az I-knek
arra tette feleletyeket, mivelhogy coram tribunali fateallyak magok go-
nosz czelekedetyeket, ideo ad propriam oris ipsorum fassionem érdemek
szerint megh büntetetnek s kerekre vettetnek.

OL. Esterházy cs. hercegi ágának Ha. Kiadva: Úriszék. XVI-XVII. századi
perszövegele. Szerkeszí ette Varga Endre. Budapest, 1958. 678-679. 1.

• Concíonator, ki a hivőket a zsinagógába hívja, Schulklopfcr.
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603.

1648. július 17. Söjtör. Salamon zsidó bérbe veszi a sarrodí kompot és
vámot évi 500 jorintért.

"En Reehey György az Tekéntetes es Ngos Groff Nadasdj Ferencz
Uram eö Nga minden jószaginak Praefectussa Adom mindenek tudtara
az ikiknek illik, hogj en alkuttam rnegh Salarnon Sideval az Sarrodi
komptul, es Hanon vala vamtul Esztendeigh arendaben, ad tüle kész
penzt eött szaz Magyar forintot. Ilyen okikal,hogj az jövendő Karaezen
napjara kett száz öttven forintot, az más részét pennigh Sz: Maria Mag-
dolna Aszony napiara, a mikor esztendeje ki telik, ugj mint 1649 Esz-
tendőben 23 July f,l. 250. Masodszor a minemü eöregh Ember szolgaia
voht Uramnak eö Nganak att abban az helyben, az ki az Révekre es ke-
lőkre hetarokkal edgjüt vigyazot, ugymint Beszpremá Janos, aztot hely-
ben hattak, ugy hogy annak utanna is azon hüttel köteles legjen az vi-
gyazasra, mint annaik elötte, s hogj rnasut kelőket neczinallyanak, vagj
az varnot ell ne kerülljek, a hol effele dologh történnek, hat contrabon-
tot czinalljon, felet az Sidenak tartozzek ki adni, s felet Uramnak eö
Nganak, s ezért azfaratságért mínden Esztendőben Salamon tartozik
husz formtot fizetni, s Uram eő Naga tizen eött köböl Gabonai Beszp-
remi Jánosnak conventioja szerént. Salamonnak is tartozom adni ött
köböl Gabonát. Harmadszor ha az kompnak valami heja lészen, vag]
Ioltozas, vagj más valami dezka, vagj vas, azt az közbül tartoznak megn
czinalnj, ha penigh éppen ell romlanék, tehat Hram eő Nga tartozik ujat
veríny. Negjedszer valamit Uram eö Nga szükségére vagj Györül, vagj az
Dunarrtul vagj mned visznek, tartozik altal vinni fizetes nélkül. Hem
hasonloképpen az Ur tisztviselőit 'is, szolgait is, az kik az Ur eö Nga dol-
gaiban járnak, nálok lévén az Ur eö Nga levele, vagj az 'I'isztviselőké.
Eötödik az minernő révészek lesznek, mivel hogj mesze köl az kompot
to1njok, azért harmada jar rnindenbül, akarmi nevel neveztessek, megh
vévén minderrtül az vectígal ezerént valo fizetést. Azon föllyül ha va-
laki jo akarattjabul ad valamit nekiek, az Jégjen eövek. Hatodszor ha
valami veszekedések, verekedések történnek ottan vagy az kompban.
vagy az vámházban. tehat tartoznak be küldeny Kereszthura, vagj Ka-
puban. Ezeket az Condataokat az melljeket praescribaltam mindennemü
punctaiban tartozík Salamon megn tartani, Uram eö Nga részérül en is
mindenben meghtartom, es oltalmazom. Mellynek nagjob bizonjságára
adom ez Levelemet kezem írasaval es peczetemmel megh erősítvén. Da-
tum in Allodio Süyrt;ördie 17 July 1648.

OL. Nádasdy-Iev. Liber Inscriptionum 2, B. p. 25.
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604.

1648. szeptember 3. Grác. Báró Eybiszwaldt Kristóf levele Batthyány
Adámhoz, melyben többek közt ezeket írja:

"Wan nun gegenwertiger Franciscus Henricus sieh bey der schwe-
dischen Haubt Arrnee fúr ainen Cornet in allen oocasionen hin vnd
wider gebrauchen lassen, anieczo aber nagh deme er von dem Jüdischen
ZiU vnseremrecht Catholíschen glauberr bekhert vnd dureh die heilige
Tauff zu ainern wanren Catholisohem Christen alhie zu Grácz gernacht
werden, sich in vnserem Vattetlandt vmb dienst zu bewerben vnd einen
glauben wider der Catholischen Khdrchen feindt mit dem werkh zu
bestatten begert, alsz habe derrmach ich selbígen meinen geehrten
Herrn Graffen (weilen dch ihne fur ein wiezig vnd adres millitares taug-
liohes subiectum erachte) bösstens recommendieren, vmb disen fauor
bitten sollen. er wolle dhne diser meiner einwendtundten intercessíon in
gnade geniessen vnd da mein Ren Graff ein für ihne taugliches offi-
cium haben wírde, ihme solches yor ainemanderen zu khomen zu
lassen.'

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

605.

1649. július 23. Bécs. III. Ferdinánd királyaZrínyieknek meghagyja,
hogy azon gabonát, vagy annak árát, amelyet Matrice Ráfael sinigalliai
zsidó nemrég Bologna város részére tőlük megvásárolt és kifizetett, s
amelyet nem a mode nai herceg részére vett meg, adják vissza, mert a

gabonát is, az árát is visszatartani még sem lehet.

"Ferdirrandus etc. Spectabiles et magnifici fideles nobis dilecti. Con-
quer-itur nobis denuo Raphael Matríce Hebraeus de Senegallia, quod
tametsi iam bina mándata a nobis obtinuisset, quibus vobis commette-
batur, ut quantitas illa frurnerrti, quam a vobis super.ionibus non ita diu
praeterrtás temporabus ad ratíonem civinatás Bononiensís coemésset,
pretiumque totali exolvisset, eidern restítueretur, nihil se tamen hac-
tenus a vobis impetrare potuisset, oum graví damna dictae civitatis,
quae a frumento iilloet etiam pretic eius carere tam diu eegeretur. Supp-
licavit proinde nobis stbi hac in parte gratiose providéri ac restitutíones
frumenei aut pretii illius serio deruandari. Cum autern iam sat sem-
perque compróbatum extitisset, illud frurnentum non ad rationem Ducis
Mutinensis, prouti pridem íntormabamur, sed praedictae civitatis Bona-
niensis fuerit comparatum. nolentes eandem hac in parte darnnifácari ac
satisfactione sua destieui, fidelitates vestras denuo et ex superabun-
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danti benigne hortamus, seriove firmiter mandantes, quatenus prae-
taotam quantdtatem frumentí dicto supplioarstd aosque ulteriore dílatéone
diffícultateque restdtueri, aut ad minus pretium eiusdem, cum utrurnque
detíneri non potuit, reddere et satisfactionen impendere non interrnittatis.
Nec secus factuni gratia nostra caesarea et regia vobis in relíquobenígne
propensi manemus. Datum in civitate nostra Viennae, die 23. mensis
July 1649."

Címzés: Comitibus A Zrinio.

OL. Canceüaría,Conceptus Expedrtionurn n. 252.

606.

1649. szeptember 7. Óvá?'. Gr. Draskovics János özvegye, Thurzó Borbála
levele gr. Erdődy Imréné Forgách Évához, melyben többek közt írja,
hogy leánya Bécsben van és "az mel S:idoval kellett uóna az postoért
alJkodi(!),az Linczbe ment uolt s mind arra várakozik".

OL. Batthyány-levéltár,Missiles,

607.

1649. december 11. Galgóc vára. Ábrahám Jakab, Marek Félix, Marek
Sámuel, Marek Mózes, Marek József magyarbródi zsidók bérbe veszik
gr. Forgách Ádámtól a galgóci hid jövedelmét és a tapolcsányi vámot.

"My Ábraham Jakab, Marék Felix, Marék Samuel, Marek Mogzess.
Marek Jozeff v Uherském Brogye! premesskavajyczi, znamo ézyníme z
timto nassim psanym, ze my z jeho velikomoznosti panom groffom,
panem Forgách Adamom, nam panom rnilostávirn á laskavim, strany-'
mosta ffrysstaczkehos a mita tapolczanskeho" uczinílí sme conventái na
tente spusob, rtotizto ze z mostu ffrisstaczkeho- dame jeho velíkomoz-
nosti hotovich penezy tysycz á jednoste zűatích, z my ta pak topolczan-
skeho- dvesto zlatách, v jednéj summe uézinyvsse tysycz a trysto zla-
beh uherskich, vedle Iistu roíou predessleho (1648), kterizto duchodek
vedle i.mstructd.i(!)nam danej budeme povinny [eho velákomoéností odda-
vat jedneho pak roku kazdeho poradrrím spusobem. Kdybi pan veliko-
mozny neb nas dalej tam drzeti nechtel,anebo mi bi sme se cdbyrat
chtely, panu jeho velíkomozností anebo jeho velikomoznoszá namestny-
kovi a panu uradnykovi na vedami dame nejprve, z duehodku vedle
conventil poezet dostateczni oddavsse, tak se odbereme, Jest1iby sme
pak to neuczinili, davame slobodu jeho velikomoznosti, abi z nassich
statkov, kdekedvek bude to v Morawe aneb v zemi uherskej, sebe zadosti
dal uézinit jeho velíkomoznosti uplne, rychtara tohoze mysta, kde take
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nasse statky postizene budu. Jestli ze bi sme pak takovich statkov nemely,
z kteryoh by conterrtovan biti nemohel, pan velikomozny samich nas
v osobe abi aresstovati mohel a vsse dobud in aresto albi drzel, dokud hi
sme uplne jeho velikomoznost necontentovali. Pro lepssí patk jístotu
davame tento Jyst Illa sebe z speézetd (!) nassimd a z rukarni podpísaní a
potvrzená.

Datum in arce'? Galgoz" die ll. Decembris 1649.

A szlovák nyelvű oklevél fordítása:
Mi Abraham Jakab, Marek Felix, Marek Samueí, Marék Mózes, Marék Jó-

zef tudatosan állít juk ezen írásunkkal, hogy md ,gróf Forgách Adám O Méltóságá-
val, Ikdnekünk kegyes és jóságos urunk, megáíílapodást ~ötöttülJ1ik a galgóci és
tapclcsányí hídvámra vonatkozólag olyképpen, hogy a galgóci hídJbÓ'l Ö Méltósá-
gátnak készpénzben 1100 forintot, a tapolcsányi vámból 200 forimtot, összesen 1300
magyar forintot fizetünk a múlt 1648-aJSév Ievele alapján, amelyben benne van-
nak a nekünk adott imetrukcziók és pedig mínden évben. Arnennyiben O Méltó-
sága nem óhajtana bennünket tovább tartani, avagy mi akarnénk eltávozni, ezt
O Méltóságának vagy helyettes ének és hívatalnokának tudtára adjuk, a jövede-
lemből a megállapodás szerínt elégséges 'részt leadjuk és így eltávozunik. Ha ezt
nem tennők, Ü Méltóságáneík szabad Iesz birtokaínkból, melye'k akár Morva-
országban, akár' más magyar területen fekszenek, követelését kíelégitende az ilLlew
község bokáj,aútjám,aOOl bfrtokunk foglaíva Iesz, Amennyiben bl.ÍlIItoku1nlk,amelyből
kielígfttetnék, nem volna, O Méltósága jogosírva lesz bennünket letartóztatni és
fogságban addig tartaní. amíg követelését teljesen ki nem egyenlítjük. iElnnek jobb
bíztonságául ki,adjuk ezen levelet saját .pecséteímlokelés sajátkezű aJliáirásumkal.

Kiadatott Galgócori 1649 dec. 11-00.
OL. Forgách-levéltár. Alatta öt gyűrűs pecsét, melyből ,egy magyar nemesi,

a többi zsidó pecsét és öt héber aláírás:

~"'i~ 'i!'~~S't ~P~~'i~ C:'i'i~~c,~~
~'i'i~ 'i!'~~S't .,~S~t'i!'~S,~'i~ 'i~~r."c,~~

S't P''i:'i ',~ ~C,~'i~ 'i~~r."~~~
r'~S~,r.,,'i!'~'~S j~ 'i~~r."~)~

~"'i~ ~,~ S't :'i'i!'r." 'i~ 'i~~r."c,~~
A héber aláírások fordítása: Lgy szól a bródí Abrahám az á[dott emlékezetű

Jakab fia. - Igy szól a bródí Méí.r az áldott emlékezetű Joles Zél:iJgita. - Én Un.
Hradekből való Médr az áldott emlékezetű József fia. - Én Méír az áldobt emléke-
zetü apámuramnak Sámuelnek fia. - Igy szól a bródí Méír az áldott emlékezetű
Mózes fia.

Mind a négy zsidó pecsét négyszögletű, közülük hárman csillagkép ([Ikrek,
szűz, kos) és ·a teljes héber név kezdőbetűi, oanegyediken, a kohaníta pecsétjén az
áldó kezek.

1 Ubersky Brod, Morava
2 Hlohovec
3 'I'opol'őany
a) touze rukou opravené z ,,2)brany"
b) nasleduje preskrtnuté "mes ta"
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608.

1649. december 18. Radonich Tamás bizonyítja, hogya köpcsényi zsidók
taxafizetés nélkül elszöktek.

"En Radonich Thamás uadlom ezen leuelemnek rendi ben , hogy
ezek a Zídok, aJCiJkKeöpchenben uoltanak, elszöktenek es az ezer hat-
szaz negvenkdlencz esztendőre ualo Taxa pénzt Zékely Uramnak megh
nem attak, ügy mint tíz forintot. Anno 1649. die 18. Decembris."

Budapest, Ráday könyvtár, Jerney gyűjtemény XVIII. 180. Vörös gyűrűs
pecséttel.

609.

1649. Nyitra megyei összeírás a hadiadóra kötelezett birtoktalan nemesek
és iparosokról.

"In Uy Galgocz. Judaeorum platea", de a felsorolt 5 adózó közül
egyik sem zsidó.

OL. Conscrlptio dicarum. Nyitra vm. (Rakszám 2560.)

610.

1649. Kivonat Batthyány .1dám bécsi vásárlásairól szóló feljegyzéséből:

(l/b. oldal.) ,,Az sidottol és mastol is vettem gíernantos alapotokat
f. 2960. Az Augostaí jubilertol holmi ezöst miet vásálotam f. 2533 k. 8.
Az sidetoll Jooepe Prosperletől homí posztot f. 785. Az ollasz sidotul hol-
mi selern rnateriákat vetem f. 514." (2/a. oldal.) "Az sido Josepenek az
vy esztendo vtan valo holnapban f. 785. Az meli sidotul és mastol is
kevés mohat vasalotann f. 2600." (2/b. oldal.) "Az meli sidotul holm:
materakat vettem, azokért f. 514. Az meli sidotul es keresztéritol kleno-
diumokat vetem, ára f. 300. Az meli sídotul két pár eöregh giongíet ve-
tem, aszokért f. 60."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

611.

1650. január ll. Prospero Léwy József zsidó nyugtája 285, illetve 463
forintról.

"Den 11. January 1650. hob ich empfangen durch ihr g(naden)
Secretario in abschlag von 285 f., benantlich hab empfangen für undert
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vndt drey vnd seohzíggulden, welche heit dato hab ich geschriben auf!
ihr gmaden) seyn obligatdon, sagge 463. f."

Joseph Prospero Lewy.

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

612.

1650. február 10. Kivonat Batthyány Adám számadásaibóL

" ... (8. tétel) Az sído bolondnak f. 1."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

613.

1650. augusztus 13. Kismartoni vár. Gr. Esterházy László levele
Batthyány Adámhoz, melyben írja, hogy Zollichoffer Kristóf az Adám-
mal szemben fennálló pénzbeli követelését egy bécsi zsidó kereskedő-
nek engedte át, aki e tárgyban hajlandó lenne Adámmal megalkudni és
még az adósság összegéből is engedne. A zsidó egyébként Esterházyt
fölkérte, vállalná magára Adám adósságát és fizesse őt ki, ámde ő ebbe
nem óhajt beleavatkozni. A zsidó fizetés fejében gabonát vagy bort is el-
fogadna, a pénz összegéből pedig 15.000 forintot, sőt talán többet is haj-

landó lenne elengedni.

"IllustriSSlimeComes! Domine Pater ooservandissíme! Serviticrum
meorurn paratissimam observationern. Egy Béchi kereskedő Sido jeőue
hozzám, az kegyelmed Zollichoffer Christoffnak tartozando adóssága
véget, !lcireőlaz Vasuári Captalanban költ kegyelmed obhígatoria leue-
hét ds prcducalta eleőttem, jelentuén, :hogi azon Zollíohoffer Christeph
eő reá dransferálta volna azt az adósságot, hogí kegyeímedteől sollíci-
tállia akiben nem találuán más mediumot, engemet kéri, hogi kegyel-
mednek az iránt .irnék, hogi én általam kész volna kegyelmeddel megh
alkudni, s az Summábul is abkaimasirst megh engedne kegyelmednek.
Csak ércsem azért az kegyelmed akarattdát, és máben legieri ezen doíogh,
én nagi szer'etettel szolgálok kegyelmednek mind ebben s mind penígh
más dologban. Isten tarcha megh kegyelmedet sokáigh io egésségben.
Datum 'Ínarce Kís Marton, die 13. Augusti 1650. Illustr issimae Domina-
tionís Vestrae.

P. S. Azt Js akarám kegyelmednek megh írnom, hagD. ezen Side
azon kém engemet, hogi ait az adósságot magamra vállaltam volna, s
én contentábtam volna kegyelmed hehiet; de én nem akaruán ebben in-
gerálnom magamat, s nem is akarván ebben az magam hasznomat ke-
resnem, 'az kegyelmed díspositiojára hattam, egieb iránt a mit ebben
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szolgálhatok kegyelmednek, nagí szeretettel megh cselekszem. Ugy ér-
tettem ezen Sidotul, hogí mind gabonát, s mind penigh bort el vészen s
az summábul is tízen eött ezer forintot, avagi talám teöbbet is megh
enged kegyelmednek.

Servitor et filius paratissimus
Comes Ladislaus Esterházy mp."

Kívül címzés: Illustrissimo comiti domino Adarno de Bottian, perpetuo de
Német-Uyuar, sacri Romani imperii equiti, dapiferorum regaliuru per Hungariarn
magistro .ac paritium eiusdern Regni cis Danubianorum, confímiorum Canísaeoppo-
sitorum suprema generáli capitaneo, sacrae caesareae regíaeque maiestat is consili-
aria etc. Dorruno patri observandissimo.

OL. Batthyány-levéHár, Míssiles. Kívül gyűrűs zárópecséttel.

614.

1650. okt. 8. Pozsony. Maracz Walter - talán óvári harmincados - le-
velében értesíti a wimpassingi harmincadost, Csémi Jánost, tartson ki,
kérjen továbbra is évi 75 forintot a kismartoni zsidóktól behozatali en-

gedély fejében.

"Generose Domine, mihi observandissime,
Vettem az kgd levelétés meg értvén continentíait: az Vraknak ei)

Nagok és kgmeknek proponáltam. A stinkenpruni contractus adhuc ad
arinum unum confirmaltatot; azt mint uolt a Kys Martorii Sidokkal.
Vgian azon Sidok ha kglmednek a Wirnpassingí Inductioiokért (melliet
mindenkoron magánossan kgd IÍn secreto insciis Judaeis), ha annuatim
megadnak 75 forintot a prima Novembris per Angarias percipiallia kgd
és ugy referallia Ratioiban, conditionibus iis, quibus anteacto anno in
Stinkenprun, mutato nomine Vyhel in Viennam, ugy hogy amit Bécs-
bili hoznak, arra értetesik az Wimpassi Harmiczadra ualo sonans con-
tractus.

Praeterea valamenni Mustost uisznek az Austriai Provincialis Sta-
tusok a kgd Harminczadgiára ex propriis allodiaturis, magok szeöleök
terméseket. sine solutione ullius Tricesimae által bocsátássa kgtek ; de
ki nem Provinciális, se Status, hanem leuegeö Nemes ember auagy pa-
raszt, az ollian de allodiatura mere propria rninden akotul 2 garas Har-
miczadot és 1 garas auffslagatt tartoztik fizetni; (et sic de anno praeterito).
De ha Praefectus Vram eö Nagatul auagy a Nemes Camaratul uadgion
ooncessaiok,azdkataz mellíek ollían concessat producálnának, ne há-
borgatasa kgtek, míuel Superiorainktul emanaltatot indultomi uannak.
Ha pen:iglen uagy cserében auagy más pretextus alat auagy pénzen
szeörzöt borok uolnanak, az ollianoktul iuxta valorem integra et media
Trdcesimat uedgíen kglmed és Ratioiban referallia,
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A mi Woohnert illeti, bizony az Vrak is és bánom én is, hogyanni
igenétlenség uadgion kgdmetek keőzt ; Wochner azon panazolkadik,
hogy kgd rniat ueztette louat, giüreöiet és kgd semit sem akar fizetni,
meg Praefectus Vram eö Naga commissioiára is nekie nem tud horua
ledni kgd miat; kgd is ellene panazolkadik. Ha in sohdis Iundaltatnanak
az dolgok, lehetne ualamí , de ugy csak monda monda, kiérem kgdet,
fére téuén miriden aprolekos alapotokat, íncurnballíon az eö feölsége
prouentusinak promotioiaoan, lám koporsoban már edgík Iabunk. Caete-
rum éltesse Isten kgdet. Posony 8. Octobris 1650.

Generosae Dominationi Vestrae amicus paratissimus ad servieridum
Maracz Walticher mp.

PS. Édes Csémi Vram, ha az Szarukeőuiek auagy Ebenfurdiok contra-
halni akarnának, dirdgallia kgd eöket hozzern. ide auagy Ouarrra, a kis-
martorii Sidoknak is insinuallia kgd az kgd Harmiczadgíára teöt re-
solutiot, ha képes és Istenesnek ítéli kgd ledni, hogy 75 forintot fizesse-
nek, 50 forintra már reá is áhlatanak.

Hátlapján CÍmzés: Generoso dornino Joanni Csemi Sacrae Caesareae
Regiae Maiestatás Tricesimatori Wímpassingensi, domino amico abser-
vandissírno.

Bp. Ráday könyvtár, Jerney .gyűjternény Ill. k.

615.

1650. Kivonat egy a szepesi egyház történetére vonatkozó kéziratos kró-
nikából.

ll' •• Eadem anno hat rnan zu Epperies das Kloster begehret, Der
Jahrmarkt wurde vor dem Thar gehalten aus Furoht vor den Juden."

Eredetije a lőcsei ág h. ev. egyház kéziratai között, G. a. 12/a. jelzet alatt. Ki-
adva: Történelmi Tár 1904. 58.

616.

1650. körül. Batthyány Adám valakihez intézett levelének fogalmaz-
ványa, melyben ezen ismeretlen szomszédjának a rohonci zsidók ügyében
adott kedvezőtlen levelére elég él~en válaszol és egyben a levél íróját

tisztességesebb hangra oktatja ki.

"Itt való Rohonczí Sddóim végett kegyelmetekhez tett szomszédsá-
gos requisitiomra kedvetlenül adott kegyelmetek válaszát vettem, kinek
tenora remenségen kivül sérelmes lévén némely résziben, ikivál:Uképpen
az holott iryakegyelmetek, hogy levelemben én kegyelmetek concivissét
az Sidokhoz hasonlétottam uolna, és arrul kegyelmetek emendal, hogy
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nem hasonléthatnám, megh vallom nem kevés kedvetlenséggel érezhe-
tem, mert nem tudom míképpen magyarázza ugyan levelemet kegyel-
metelk, de annak kegyelmetek értelme szeránt való magyarázattya gon-
dolatomban sem volt, s azért Iskolákbul ki költöm után már efféle il-
letlen praeceptorí dorgálést, auagy ígazgatást kegyelmetektül köszönet-
tel sem uehetek, kit az kegyelmetek ez ideágh hozzám mutatott szom-
szédságos jó akarabtyához képest nem js remélhetaem volna kegyel-
metektül, Sidóirnnak oda való járásét is az mi illeti, ki is annyra
prae dudál kegyelmetek, nem tudom mi az oka, hogy arrul való irásornat
is oly igen homádyossan értheti kegyelmetek. holott én ugy requíráltam,
6 kértem vala ikegyelmeteket, hogy ez ideigh való rnódgyok szeránt en-
gettetett (vólna megh kevés kereskedések iránt való oda járások. az mint
hogy ha kegyelmetek akar szomszédságbeli jó akaratommal élny, én is
megh kivánom az jó szomszédságot kegyelmetektül, s ez ideig is min-
denker kérem is kegyelmedet ez 'Után moderatius kassa levelét hozzám,
mert ez [Ilyen nem rendemhez illendő. Jakap neuü Sidom végett is
annyra mint egy pönlekedve velem fenegetődczuö irya kegyelmetek.
hogy tudni illdk el is hitessem magammal, hogy törvenyel fogh proce-
dálny ellene kegyelmetek és a rnit a törvény talál, abban fogh el járny,
azt sem uolt volna oly szörnyü kemény exag.geratioval stylisalny, mert
igasságtul én őtet ugy sem tiltom s engem azzal kegyelmetek megh nem
ieszt, s azzal nekem boszut nem tészen).

OL. Batthyány-Ievéltár ; a zárójel közti rész az eredetiben sok javítással együtt
át van húzva.

617.

1650. körül. Kivonat Batthyány Adámnak: "Az kiknek adós vagiok es
menni joszagom van szalogban" feliratú számadásából:

,,7. Az sidenak eszeös tállakért tall. 400.
8. Egd sidonál van egi pár ezeöst kengiel tall. 160."
OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

618.

1650. körül. Kivonat a török hadifoglyok sarcáról szóló számadásokbóL
Ennek 4-ik tétele:

"Fejérvári Kis Haszán adóságaért meg szedte Pesti Muztafa az pinzt
kezeseken es az minemw Sidora bízta Budán, hogy meg vegye az parté-
kát, az az Sido monta, jwion Pesti Muztafa, ki atta az pinzt kezembe,
én is az ew kezébe adom partékát."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

326



619.

1650. november 13. Kivonat Batthyány Adámnak a pozsonyi oktáván
történt kiadási számadásaiból:

"Egi Sídobul lett keresztienrnek d,tailpénzt den. 50."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások kőzött.

620.

1650. Kivonat Batthyány Adám leánya lakodalmára felvett pénzekről
szóló számadásból.

"... (1. b. oldal.) Az Sido .Sperlenek kelet adni az .poszto áráért is
adni eből f. 463."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások iközött.

621.

1651. január 1. Kivonat Batthyány Adám pénz kiadási számadásaiból:

"... Sido bolondnak f. 3. d. 67 ... " (l/h. oldaíl.) "Az ibolondoknak,
Sidenak f. 1. Toferlinak f. 1. és Paulnak d. 75 (összesen) f. 2. d. 75" (3/19..
oldal): "Eszterhas Laszlo bolondianak, az sidonak f. 6; Pálnak f. 2."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

622.

1651. június 23. Kivonat Batthyány Adám pozsonyi kiadási számadásai-
. ból: "Stdo musakáscknak f. 4."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között,

623.

1651. július 29. Kivonat Batthyány Adám bécsi kiadási számadásaiból:
"Az sido Prosperlenek ados 'Voltam posztoiert, atcarn me;g1harannyul Iüü,
f. 324."

OL. Batthyány..Jevéltár, a XVII. századi számadások között,
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624.

1652. marclUS 4. Szalónak. Jobbágy Dániel tiszttartó levele Batthyány
Adámhoz, melyben a feltartóztatott zsidókról ír, akiknek portékájokról

• kimutatást is meUékel.

"Alázatos szolgalatomat aianlom nagysagodnak, rnint kegyelmes
uramnak. Isten rninden dokal áldgia megh nagyságodat. Nagyságod pa-
rancsolatia szerirrt én az Sidekat megh tartoztatam volt, azért magokat
kezeségen ki uetik, ug] hogj mindiárt Nagysagodhoz mennek és nagy-
ságodnak keduet keresnek és partakáiokban ezt hattak adigh, az mint
nagyságodnak inclusive im megh küldettem. Jeczisben nagyságod megh
irti, nagyságod kedues lo akarabia mát czelekeszik uelek. Em akarám
nagyságodnak értésére adny. Isten éltesse nagyságodat sokaigh io
egeségben. Datum Szalonok, die 4. Marty, anno 1652. Nagyságodnak
alazatos szelgaia

Jobbágy Dániel."

A levélhez fűzve egy cédulán:

,,Anno 1652. 4. Marty. Sidok partikaianak föl irássa. Kész pénz fl. 6.
1 darab sürke posto réf 8 1/4. 1 darab Moruay feiér posto ref. 16. 1 darab
vörös Moruay ref. 7. 1. Vigh Mazólan. 1 darab vörös septő ref, 2. 1 darab
Tribiczky ref. 4 1/2. 1 darab feiér Maruay ref. 10. 1 darab Septő ref. 5.
2 maradék sürke posto ref. 6. 1 darab Failandis ref. 2. 1 darab vörös
Moruay ref. 10. Egj Dolmanra ualo Septő. 1 Darab feiér Moruay ref. 5.
Item Septő ref. 3 3/4. Item ikik Mouay ref. 4. Ehez az postóhoz hat Sido
uagíon és partakahoz."

OL. Batthyány-levéltár, Míssiles. Úgy látszik, Batthyány ezen ügyben március
folyamán nem intézkedett, mert Jobbágy Dániel 1652. március 30-án kelt levelében
Batthyánynak a következőket írja: "Az Sidok partekája méegh mast is it uagion,
nem tudom, houa ueszének, egjk sem kerül elő".

645.

1652. október 23. Rohonc. Batthyány Adám munkabér szerződése Leuiel
Salamon, Hiersch Sámuel és Marx Sámuel lakompaki zsidó üveggyár-

tókkal.

"Wier Adam Graff von Batthyan etc. Haben mit dennen drey Glas-
sem, Lewel Salamon, Sámuel Hiersoh vnnd Samuel Marx Juden in
Laokhenbach volgender gestalt tractiret vnnd schliessen lassen. Erst-
lichen, das ermelte Juden von dato dis Spantzetl auf a11 vnnser Her-
schafften , wohin so offt vnnd wohin wer dieselben begehren vnnd for-
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deren lasen, auf Ihren aignen Vncossten vnausbleiblich erscheinen, An-
derten. Wehnn vnnd so lanng sie in vnnserer wíerokhlichen Arbeit sein,
sollen dieselben auf tkheinesbevelchs alsz durch vnnser hier czue de-
putierte ainige orbeit ohne Vorwissen nicht machem wáderágensz ausz-
gestélt. Dníbtens. Wann dieselben treu vnnd vleissig orbeiten, soll tegJich
jeden zwen Cipelten brot, ain Pfundt Rindtfleisch, am halb wein, járlich
dreysig Pfundt Steínsaltz vnnd monatlích ein fuhr Holcz geraicht vnnd
volgendter gestalt beczalt worderr alsz: Von jeden neuen glasz, dorczue
die Juden blei, Scheiben vnnd Zin geben miessen, Von eíner Scheiben
drey Pfennig, Vor vier Enkhl drey Pfennig, Vor vier Hafft drey Pfennig,
Vor zwei haíbe Soheiben drey Pfennág, Hem für eine halbe Scheiben, so
der mítl Khern darbei iszt zwey Pfenníg, Vnnd von einer alten Glasz
Scheiben widenumben ein zue seczen ein Pfennig. Hirigegen sollen die
seiben an stött paar gelrt annernben die Truchen Glaszscheiben vmh
neun gulden. Idem jedes Píundt oltes Fensterblei vmb 5 kr. Vrkhundt
dessen vnnser hierundter gestelte Fertigung. Actum Rechnitz, den 23.
Octobris, anno 1652.

(L. S.)"

Kívül: Öueghiártó Sidok conventioioknak párja, in alJ1J1o1652.
OL. Batthyány-levéltárban,eredeti és egykorú egyszerű másolatban, a XVII.

századi számadások között.

626.

Ad. 1652. október 23. A zsidó üveggyártók javadalmazásbeli kívánságuk
és az előttük működött keresztény üveggyártóknak fizetéséről szóló fel-

jegyzések.

"Sido eövegíártok mit kéványák az munkátul. Egy ikriSItáJ. eöveghtül
kr. 2. Ha pedig csak megh fótozzák, egy kristál eöveghtul Bécz 5. egy
paraszt eöveghtul kr. 1. Ha pedigh czak megh fottoetak, egy krístál
eöveghtul Bécz 2. Egy ó eöveget, 'ha az ablakban .bé czinállyák Bécz 1.
Rosz ó onat el veszik, fonttyát 4 kraiczáron s az ó ablakokbu:l vala eöve-
geketts visze. adgyák. Napiában egyiknek bort p. 1/2• Kenyér helet
annuatím tizennégy keöbeöl gabonát, ugy mint Buzát cub. 5., Rossot
oub. 9. Husra valo pénzt annuatnn f. 12. Soót Ub. 60. Szén helet mídeön
munkálósznak uninden héten egy szekér fát. Mideőn szerszámért, tudni
i11iikönért és fekete ónért, akkor poszprifet, hogy harminczadot és vámot
ne adgyanak.

Az eleöbbeni Keöreősztény eöveghiártonak járt.
Egy krdstál eöveghtul !kr. 3. Egy paraszt eöveghtul kr. 1. Ha pedigh

czak megh fotozta, egy paraszt eöveghtul d. 1. Ennek pedigh járt a féle
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rosz ón és ó eövegek és soha vissza nem adta, azonkivül szegelettül. ugy
mint rninden 4-tül dárt ennek kr. 1. Item 2 fél eöveghtul kr. 1. Item 4
kapocstul avagy foglalo óntul, az mellyek az rudacskakat tarttyák az ab-
lakon kr. 1. Ennek (hor) p. 1. Czipo n. 2. Mideön szolgája volt, annak is
bor p. 1, Czipo nro 2."

Kívül: Eöveghiártokkal valo végezés in anno 1652.
OL. Babthyány-levéltár. Ugyanott meg van német 'nyelven is.

627.

1652. november 17-1653. február 14. Kivonat a rohonci vár borkiadási
számadásábóL

ll' •• (15/a. oldal.) Jüt egy Sido eoueghíarto az vár szükségére mun-
kalonni, pint Ih a die 31. Decembris ... " (22/a. oldal.) "Jürttekaz Sido
eouegh gyártok munkalonny n. 3., pint 1 1/2, a die 24. p(int) 19 112."

OL. Batthyány-levébtár, a XVII. századi szám adások között.

628.

1652. november 28. Nagyszombat. Kivonat az Esterházy Pál és Ferenc,
továbbá özv. Esterházy Lászlóné, sziil, Battyhány Mária Eleimora közti

osztálylevélbőL

"Punota summamlim conclusiorrís inter Illustrissimos comitum Pauli
et Francisci Eszterházy itutores ac ipsos etiam comites ab una, parte vero
ab altera Mariam Eleonoram comitissam de Bottian, illustrissimi con-
dam comitís domini Ladislai Eszterhazy de Galantha etc. relictam par-
tibus ab altera. inieae Tyrnaviae, die 28. mensís Novembris, anno 1652 ...
(Az osztálylevél egyik pontja.): Az melly censussal tartozik Kismarton
várossa esztendüruként és az ott valo zidok, azon szeréut azok iis az do-
mina reliota számára deputaltattak."

Eredetije: egy Iv papiron. A nyolc pontból álló melléklet 3-ik pontja
a következő:

"Az Sidok és az Váras fizetését az eözvegynek engedik, a Sidok fize-
tése tészen f. 419. A váras fizetése f. 400."

OL. Batthyány-levéltár. A melléklet egy ív papiron.
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629.

1653. január 17. Kismarton. Özvegy Esterházy Lászlóné, Batthyány
Mária Eleonora utalvány a udvarbírójához egy zsidónőnek textiliákért
járó összeg kifizetése tárgyában, és Münischiz Adám zsidó ezen összeg

kifizetését nyugtatja.

,,7 », Ellen sohwartzes Tuech, die EHen per 36 kr.
19 Ellen Leirnbath zu 15 kr.
9 EHen Leimbath zu 12 kr.
3 Stiokhel Spitz per 15 lor.

4 f. 30 kr.
5 f. 45 kr.
1 f. 48 kr.

45 kr.

11 f. 48 kr.

Disze abbemelte Summa der 11 f. 48 Ilu. solle 'Vom vnnszern hieségen
Hofrichter .der Atamanischen Jüdün beczaít werdten. Schlesz Eysen-
statt denn 17. Januarii 653.

Maria Lenora grafféri Bathlan.
(p. h.)

1653 den 4. Marty hab ich von obbemelter schuldt in abschlag bezolt
4 f. Joannes Wikouitsch m. p.
Item den 16. Marty zolt 7 f. 48 kr. Disser auszug ist mir Adam Muni-
schiz rnit f. 11. Je. 48 volig bezadt werden von herrn Hoffrichter, das
bezaigt meín iedische Handtschrifft."

'p M'~ '1Z' '1:iT ~'~ 'Jj~:lp :ij~~~ ~'j'lV
Fordítása: Schöridel özvegyasszony, megkaptam a tizenegy forintot és még

48 krajcárt.
Kívül: Sidoné auszugia f. ll. k. 48.
Erről a kifizetésről iatáil1unk feljegyzést a kismartoni várhoz szükséges holmik

vásárlásáról szóló számadásban, mely 1653. január 13. és április 21. közt lőn ve-
zetve. Ennek vonatkozó része a következőképpen hangzile

"Die 4. Mar-ty valami vásznot vet eö nagysága egi Sido Aszontuli
az eő nagysága commássiojára fizettem neki f. 11. kr. 48."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között van: a fenti
commisto és nyugta.

630.

1653. április 28-október 30. Kivonat Vukovits János kismartoni udvar-
bíró konyha számadásából.

"... (2/a. oldal.) Item vetem 7 keöbel szabot IS1daktul 14 garasori
keöblét az eő nagysága louai számára, kit kuczár percipiált f. 4. d. 54."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.
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631.

1653. április 28-november 6. Kivonat Vukovics János kismartoni udvar-
bíró számadásaiból.

ll' •• (3/b. oldal.) Attam Sido sőcznek, akj eő nagyságának pegiuettel
az kapczárt bélette és hiuzt sőgét igazitatta, fizettem f. 1."

OL. Bat thyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

632.

1653. maJ us 5. Kismarton. Özv. Esterházy Lászlóné Batthyány Mária
Eleonora commissioja, azaz utalványa Vukovits János udvarbíróhoz,
hogy Prok: Jakab zsidónak vászonért 8 [ormt, 6 krajcárt és 2 fillért fizes-

sen ki. Prok: pedig a mondott összeg átvételét nyugtatja.

"Hirauff solle vnszer Hoffriehter Herr Joannes Wukouich zeigen
desz wegen vndterschidlicher auszgenombener Leinbwath mit acht gul-
den drey ikreitzer zway Pfenig befridtigen vndt betzahlen solle ime
dísze Auszgab pro richtig in der Raittung passierth werdten. Schlossz
Eysenstatt, denn 5 May 1653.

Maria Lenore, Graffin von Wudtián (p. h.)
Ich Jakob Prok hab ich obbenende 8 f. 6. tk. empf'angen auff disse weisz.
weillen sollehe von herrn hoffrichter in seinén Haüsz ergab seindt ab
gerejt worden, das bezeigt rnein jedische Handschrifft.

~~;~ Ni'" = Juda prag.
Hátlapján:

.1 ': 'j~T 'Ti

O~ 1"l~i1~
Fordítása: Nyugta 8 fonínt és 2 garas adóról.
Díser austzug benalt worden mit f. B. 6 kr.
OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi szám adások között.

633.

1653. május 21. Kivonat a Bécsbe bevásárolni küldött Kis Mártonnak
adott utasítás ból:

ll' •• Végére keöl menni az jubilireknél, rnenniért veszik el ennek az
ustnek gilráiát s a ki legh teöbbetigéme érette, annak keöl adni, az Si-
doknál 'is keöl értekezni, tailám azoknak drágábban el adhatni."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi szám adások között,
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634.

1653. június 27. Rohonc. Batthyány Adám a fraknói és lánzséri uradal-
makhoz tartozó lakompaki, nagymartoni és kaboldi zsidókat az 1652. évi

40 forint "Pfanndt gelt" lefizetéséről nyugtatja.

Batthyány Adám írásával:"Az sidok quitanciaiarol, hogí az mivel
tantoetak, megh atták." Más írással:

Wir Adam Graff von Batthyan, freyherr zu Gisszing, Schlaining,
Rechnitz, Khierment vnnd Neuhausz, herrn der herrschaff't Pernstain,
des heilligen Rőmischen Reichs Rátter, der Rőm. Kayserlichen Mayes-
tat Rath, Cammerer vnnd der Kanischischen Granitzen etc. Bekhennen
hiemit, das vnsz die zur der Herrschafft Forchenstain vnnd Lanndtsee
geherdgen Juden, alz die zu Lakhenbach V1nndMörterstorff vnnd Ka-
berstorff des 1652 jahrige Pfanndt gelt, so sich den ll-den Juli Iauffendte
Jahr geíurdert, mit viertzig gülden poor beczolt haben, dessen zu Vr-
khundt haben wir .ihnen diese Quittung vnnter vnnsern grafjich Insigl
vnnd oigne hanndtschriff't ertheilt. Geben in vnsern Schlesz Rechnitz,
den 27. Juny, anno 1653.

Kívül: "Anno 1653. Az sidoknak adotri quietamtia egi estendőre vallo adotok
megh adassarol."

OL. Ba tthyámy-levéltár. a XVII. századi számadá-sok között.

635.

1653. június 27. (Batthyány Adám) elszámolása a zsidó üveggyártókkal.

,,Anno 1653. die 27. Juny számat vetuénaz Sido eövegnyártokual,
az mint az velek: valo szárnuetésbul 'is ky tetzik, teszen az munkayok in
suma f. 43 d. 15.
Eben atak megh nekik uy es oh paraszt
és kristal eoveghet dn suma f. 25 d. 30.

___ o • ._ ••• _

Ky uéuén azalsó sumátaz feölseőbul, marad
mégh az Eöveghyártonak restanfiában f. 17 d. 65.
Posztot aták az Naghyságod számára Szabó Máthé kezéhez, amint be-
zélieik hétt réff Maizert, réffét egy forinton, facit f. 7. d. -

In suma az Sídok restentiáiok facit f. 24. d. 65. Eztet az negyven
forint árenda pénzbül ky véuén, marad adosa f. 15. d. 35."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között,
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636.

1653. augusztus 17 -november 14. Kivonat a rohonci kulcsár borkiadási
számadásaiból-:

... (8/b. oldal.) Szeptember 15. "Juttenek az Sido eoueghiartok ide
munkallonni, ordínaríe p(int) 1 '/4, a die 20. Septembris p. 7 1/2."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

637.

1653. szeptember 16. Szaurnak. Groff Tóbiás tiszttartó Batthyány Adám-
nak jelenti, hogyaszőlők rohadnak, meg kell kezdeni a szüretet, aztán

beszámol a vetésről, végül írja, hogy:

"A2 gerenczerént és az üueghjartoért ismegh uyobban küldettem:
énnekem a minap, hogy Nagyságodnak emlékeztern felőle, az Krumpahy
Ferbalter azt trtta volt, hogj bizonyossen küld egy jo gerenczert, nem
tudom mitull esset, hogj akkor eI nem juott, ítélem, hogj mostan bizo-
nyosson el jeön, az Sido üweghjar-toért is mindgjárt uyobban küldöttem."

OL. Batthyány-levéltár, Missiles. Kívül gyűrűs záropecséttel.

638.

1653. szeptember 16 -18. Kivonat az 1653. május 18. és 1654. május 18.
közt vezetett rohonci hús kiadási számadásból.

,,(13/a. oldal, szepternber 16.) "Két sidonak naplaban hb. 2." (l3/b.
oldal, szeptember 18.) "Két sidenak attarn lib. -"

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

639.

1653. október 17. Kismarton. Kheller Antal kismartoni konyhasáfár hús-
és olajelszámolása Schey vagy Scheuch József kismartoni zsidó bíróval,
majd Scheuch a neki húsért járó 371 forint 54 krajcár és 3 dénár teiize-

téséről Vukovics János kismartoni udvarbírót nyugtatja.

"Ich Endts benendter bekhenne hiemit dasz heudt dato den 17.
October 653 Jahr mit den Judten. Joseph Scheyen ein ordentliche Ab-
raitung wegen zuer gráfflichgnaden Kuohl Nottuerfft nachuolgendt Ibe-
meltes Fleisch vnnd Paumböll gehabt habe ; Aueh soliches also empfang
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alsz auff den Rebísch Rindtfileisch zwen vnnd funffzig Centen vnnd ailff
Pfundten. Item nach lauth Huszarn Knochten Fleisch Zedl so jetéri sein
portion verschafff wordten. drey Cerrten vnnd neun vnnd sibenzig Iibra.
Bringt also dasz Rindtfleisch, so obgedachter Judt geben hat, sub
summa fünff vnndt funffzíg' Centen vnndt neunzdg Iibra. Kölbern vnnd
Lempern sambt den Innern zwainzíg Centen, dreyszíg vnnd ain halbs
Pfundt. Itern Paumb Öli acht vnndt sechzíg vnnd ein halbs libra. Dessen
VhrkihJundt isz mein gegenwerdtige Fertágung. Aotum Schlesz Eyszen-
statt, die et anno, ut supra.

(p. h.)
Anthomus Kheller manu propria

Kuchl Schaffér.

Ich .Ioseph Soheuch Juden Richter alhie Vhrkhundt und bekhenne hiemit
in Crafft dises, das mir obstehente fünff vnd funfftzig Centerr neinzig
Pfundt Rindt Fíleisch so ich von 28. Aprill bis 17. October für IhT G(na-
den) der Frau grafín Hof Knichíls Notturfff vnd für dero Húsarn .her-
gangen. jedes rnit 10 den., macht 232 f. 55 kr. Hem die 20 Centen 30 Ih
liJbraKlebers, jedes 'Per 14 d., thuet 118 f. 23 kr. 3 d., vnd dan die 68 I/z
Pfundt Paumöll, so ich auch für dieselben hergeben jedes 18 kr., thuet
20 f. 33 kr. Zusamben aber völlig und ohne Abgang, mit Dreyhundert
Ain vnd Sibenzig gulden reinísoh, iV'ÍeTvnd fünfftzig Kreitzern 3 den.
ausz dem Ambt, durch Hern Johann Wukhowietsohen zu aneinen Haln-
den betzalt werden sein, warumben ich denselben Olderwere es verr ich-
ten hat hiemit qudtire Vrkhundt dessen meiner aigner judischerr Handt
schrífft, Schlesz Eysenstadt, den-c-Octobris 653.

~'t O~~~'~i',: ~C,~
A héber aláírás fordítása: .Józ,s~faz áldott emlekezetü Kalonymus fia.
Kívül: Desz Hern Anthoni Kheller mit dem Scheích F'leisch Abraitung per:

f. 371. k. 54.
OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

640.

1653. október 17 -december 31., illetve 1654. január 20. Kismarton.
Staindl János kismartoni konyhasáfár húselszámolása Scheuch József
kismartoni zsidóbíróval. Staindl elismeri és nyugtatja a hús és faülaj
szállítását, Scheuch pedig elismeri és nyugtatja az érte járó 136 forint és

55 krajcár kifizetését.

"Abrai ttung mit Joseph Scheuchen, allsz desz im 653 Jahr von 17.
Ootobrds bisz denn Iosten Decömber gehen Hoff für ihr grafflichen
G~naden)vnndt dehro diermer gegebenen Fleisch, wie voJgt. Erstens be-
findet sieh auff dem Haubt Rabisch 13 Centerr 90 libra, jedes zu 10. d.,
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57 f. 55 kr. Item lemberes Fleísch 86 Pfundt, jedes zu 14 d., 5 f. 1. kr.
Item desz Herrn Hoffrichter sein Bestollung Fleísch 4 Centen, bringt
16 f. 40 kr. Item der Tninkh Joanasoh sein von ihr G(naden) der frau
Graffán hobent vndt gebürentes halbes Bestodhmg Fleisch 125 líbra,
bringt 5 f. 12 kr. 2 d. Hem deszalten Khellermeister 1 Centen 42 líbra,
bringt 5 f. 55 kr. Hem desz Prunmaster 2 Centen bringt 8 f. 20 kr. Item
desz Garttner 3 Centen, ibring,t 12 f. 30 kr. Hem desz Wohter 1 1/2 Cen-
ten, bringt 6 f. 15 kr. Hem desz Zimerman 2 1/2 Centen, bríngt 10 f.
25 kr. Hem desz neuen Khellerrnaister 1 Cerrten 69bbra, bríngt 7 f. 2 kr.
2 d. Iterndesz neuen Kuohelschaffer 18 libra, bringt - 45 kr. Hem Pau-
möll 3 Iibra, das Iibra per 18 kr., bningt - 54 kr. Lattus 136 f. 55 kr.

Ich Ents Vndterschribenerbekhene hiemit, das áeh hab mit dem
Scheuchen Fleischhacker heint, dem vndten gesötzten Döto wögen dösz
für ihr graffIich G(naden) herein genombenes fleisoh, sowoll auch sliden
dienernin Ihren Spanzödln begriffen ist aisz oben stedt, abgeraidt vndt
befindt sieh auffihr grafflich G(naden) Haubt Rabisch 13 Cenrten 90
Pfundt, item Lemberes 86 Pfundt, dann auch auff der Diennern Robisch
13 Centen 58 Pfundt, zusarnben 27 Centen 48 Pfundt vndt Lembers 86
Pfundt, Rindt Fileíschdes Pfundt per 10 d., vndt des Lembers des Pfundt
per 14 d., Dann auch 3 lábra Paumőll, das Pfundt per 18 kr., bringt also
in gelt 136 f. 55 kr. Vndt solches obbemeltes Eleisch vndt Paumöll hab
ich zu meinen Handen empfangen. Actum Schlosz Eysenstatt die 20.
January 654.

Hannsz Staindi manu, propria
Kuhlschaffer.

Ich Joseph Scheuch Judten Richter aílhier Vrkhundt vndt bekbenne
hiemit in Craff't díszes, das mier obstehendte Syben vndt zwaintzig
Centen acht vndt váertzig Pfundt Rintf'leisch, so sieh vonn 17. October
bisz Iosten December für ihr G(naJden) der frauen Graffiri HoH Kuchls
Nottuerfft vndt für dehro Diener hergöben, jedtes mit 10 d. vndt das
Icmbere söchs vrmdt achtzig Pfnmdt, jettesper 14 d. vndt dann die 3
libraPaurnőll, so ich auch fül' die selben hergeben per 18 kr., zusamben
völlig vndt ohne abgang mllitAin hundent Söehsvndt dreyszig Guldten,
fünff vndt fünfftzig kr. ausz denn Ambt durch Hem Johann Wuko-
witsch zu meinen Handten betzalt wordten hat, hierrnt quitire, Vrkhundt
desszen meiner aigenen Judíschen Handtschrrít. Schlessz Eysenstatt, den
lösten Decembris 653."

~'t O'~\)'~i' ,:l ~O~'
A héber aláírás fordítása: József az áldott emlékezetű Kalonymus fia.
Kívül: Fleísch Ábraittung desz neuen Kuohelschatfer, Harmsz Staímdlbetre-

f'endt, per 136 f. 55 kr.
OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.
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641.

1653. november 7. Kismarton. Özv. Esterházy Lászlóné, Batthyány Mária
Eleonora commissiója Vukovics János kismartoni udvarbíró hoz, mely-
ben utasítja, hogy Porok Jakab zsidónak textiliákért öt forintot fizes-

sen ki. Ugyanitt az öt forint kifizetését Parok Jakab nyugtatja.

"Hieraufif sane vnnszer Hofrichter Wukowitseh dem Jacob Parockh
fier Pardten vndt Spüz bezallen fünff Gulden, soliches Ihme in seiner
künftiger Raittung füer ein z-ichtage Auszgab passzíerth sold werdten.
Schlessz Eysenstatt, den 7. November 653.

Maria Lenora Graffin 'Von Wudian.
(p. h.)

Desz auszzigl ist rnier JakaJb Párok Juden alhier von Herrn Hoff-
richter bezahlt worden, das bezeigt mein Jedische Handschrifft."

~N'i~N'"
Az aláírás olv,asása: Juda Prag. Kívül: Judn Auszzigl.
OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

642.

1653. november 8. Kismarton. Antschl Adám kismartoni zsidó kereskedő
textilszámlája özv. Esterházy Lászlóné Batthyány Mária Eleonora ré-
szére. Ugyanitt Esterházyné utasítása udvarbírájához, hogy Antschlnak
az árukért járó 158 forint 32 krajcárt fizesse ki, mely összegnek kiiize-

tését viszont Antschl nyugtatja.

"Verzeichnis der ienigen. So ich Adam Antschl Jüd vnnd Handlsz-
manrradhier in Eisnstott vier ihr Grafflich G(naden), vnser gnadigen
frawen Gráfiri adlerlei rthIue(ch)vier das Hoff Gsindt vnd der zu geherig
Zeug, so woll vier ihr Gnaden selbst hab hirein geben, wis volgt.

Erstlich. Zwei Stuk rotn Schebtuch, das Stuk per 25 f. 39., macht
zusamben f. 51 k. 18.

Hem vönff EIn Páduaner die EIn per
f. 3. k. 39., bcingt

Item ein Stuk rottes Marisch tuch per
ltem kért vég Schlör, per
Item ein lot schworze Náseiden
Item ein halbsz Pfundt klom Zwiern
Hem ein halbsz Pfundt grubn Zwiern
ltem 1000 Spennadl per
Item 16 latt rotten Zwiern

f. 18 k. 15.
f. 13 k. -.
f. 4 k. 50.
f. - k. 20.
f. 1 k. -.
f. - k. 30.
f. 1k.-.
f. - k. 48.

___ ~._-- - -_.- --_. -- o

Latus f. 91 k. 1.
Maria Lenora Graffin von Wudian m. p.
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Item hab dch geben ein StUJkschwortz Marisch Tuch f. 12 k. -
Hem mer zwa Stuk schwerzen Marisch tueh per f. 20 lk. -
Item aber moll zwei StUJkschworz Marisch tueh per f. 22 k, 15
Hem aber rnoll Haben dhr Gnaden genumen 2 EIn
Priner viers Jungen, zu f. 1 k. 30 die EIn
Itern etven wer den Júngen 21 EIn rott seidéne

schnier per 4 k.
Item hab ich geben auff 17 rok grobe Lelwatt

zum vnderfIvedern 45 :EIn, die EIn per !kr. 7
macht

Item auff ihre rette Kleider den Guttscher vnd
anhaIder scnier geben 118 EIn, man hat darvon
auh zu den schuorzen praueht, die EIn per 1 k. f. 1 k. 58

Item 15 Czan Hafro zu 2 kr. f. - k. 30
Item zu vnderschrtlich geben dorzu schuorzen

vnnd weisz Zwiern
Item mb geben 8 EIn schuorze Kelnische Pantl ro

2 kr, bringt

f. 3 k. -.

f. 1 k. 24

f. 5k. 5

f. 1 k. 3

f. - k. 16.

Latus f. 67 k. 31

Summa der obbeoandt Posten bl"ingt f. 158. ko 32. Id est hundect acht
vnnd fünffzig guIden zwen vnnd dreissig Kreitzer Reinisch.

Disse obbenandePosten, sa in den Ausz ZigI rverfasset, haben víer
vnser hoff notorfft kaufft, vnnd empfangen root, wie oben stehet. Dero-
wegen solle vnser Hoffrichter soliche war mit einhundert acht vnnd
fünfzig ,guJden vnnd zweí dreisig kreizer bezallen. Veliehes ihme inn
seiner kiunfftiger ra1J1Jtmgváer ein richtige auszgab postáerdt werden. das
bezeigt vnser ferdigung. Eisenstott, den 8. Novembris 1653.

Maria Lenora
Graffin von Wod(ian) m. p.

(P. H.)

Ich Adam Antschl bekhenne hiemit, dasz mier Ausz Zug von Herrn
Hofríohter Johann Wukowrtsoh völig ist betzalt wordten, mit f. 158. kr.
32., dasz betzaigt meine Jüdísche Handtschrifft."

~'t C:"I':lN"":"I~ l:l ~~t!-~)NN'I)) 'lVN C'N)
FOTdítása: Igy szól az Anselnek nevezett Aser az áldott emlékezetű tudós

tanítónknak. Ábrahámnak fia.

Kívül: "Vörös és fekete ruhára kit kötettem, f. 158.k. 32".
OL. Battíhyámy-levéltár, a XVII. századi számadások !között.
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643.

1653. november 10. Kismarton. Özv. Esterházy Lászlóné Batthyány Mária
Eleonora commissiója, melyben Vukovits János kismartoni udvarbírónak
meghagyja, hogy Lőbl Mózes zsidónak és társának textiliákért bizonyos
összeget fizessen ki. Ugyanitt Lőbl Mózes és Miinisch Adám a nekik járó

összeg kifizetését nyugtatják.

"Rierauff solle VThSZieT Hofrícnter Johann WJUkowútsclh denn Leb]
Moyses Judtn für zway Stickhl Schleyer bezallen 5 f. 30 k. vntt der
Anton Ansohim für Paurneuch vndt zwííllioh 1 f. 52 kr. 2 d., zusamben
7 f. 22 IkT. 2 d. Soliches Ime €!ÍInseiner ikünfftiog€[' Raittung frür ein rrch-
tige Aussz gaab passieret soll werdten. Schlossz Eysenstatt, den 10. No-
vember 653.

Maria Lenora
Graffiri vonn Wudian

(p. h.)

Die db benande f. 7 k. 22 d. 2, sind rnier Lebl Moíses vnd Adam
Mi:indsdhaUiÍtf díse flüril1lbe~ worden, die ersten f. 5 lk. 30 in Hausz ,Zinsrz
abgeraía, die 1 f. v:nd 52 ikT. 2 d. aber par bezalt, durch herrn ihofífró.ch-
ter. Es bezeigt vnser jedische handschrift."

~~wn~:l~w C~:l t'N"'~ ~~~'~:lN~~M'',:"Tt ':"'7 ~n~:l~pM~N"
'~·W~ :l "l' '~ '~) "l' :l:'it ~n~:lpm~~N~')~W

A héberrel vegyes néme,t sz&veg fordítása: R. ElIohlman: Megkaptarn az öt és
fél forintot elszárnolva iháoom adójaként. Schöndel özvegyasszony: Megkaptarn a
forintot és az 52 krajcárt és még két dénárt.

KíviiJl: Adam Miiniscih vmd Lebl Moíses f. 5 lk. 30 d. 2. Die ilnfb:egJriffene f. 1. k.
53 d. 2. seímdt in den ordímerí Grósen Regester begníffen ,gam.en ,im.ersten sub 2.
NovembI'iis.

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások közöbt.

644.

1653. november 11. Kismarton. Özv. Esterházy Lászlóné Batthyány Mária
Eleonora commissiója Vukovits János kismartoni udvarbíróhoz, a Ber-
sényi úr által Antschl Adám zsidótól átvett posztó árának kifizetése tár-
gyában, viszont Antschl a 6 forint 30 krajcár kifizetéséről az ucWarbírót

nyugtatja.

"Hierauff solle ViIlSeI' Eistetterischer hoffrdohter J00IIlJl WlkOlUitscih
den Judn Adam Antsohl die sex EIn Scheptuebezollen, weliohe der herr
Werscheni ihalj;von !ÍhIm genumen, dan víer haben Iihms verehrdt bedreff

22* 339



die Schult wegen desz tuegs sex gulden dreisig kreizer, soliches wierdt
ihm ,in seiner kunffrtrLgerreidung vier ein richtig auszgabpossierdt wer-
den. Eisnstatt, den ll. November 1653.

Maria Lenora
Graffin von Wudian m. p.

(p. h.)

Ich obbenender hab die ob beneride f. 6 k. 30. von Herrn Hoffrichter
empfangen, dasbezeigt mein iedisohe handschrifft."

~'t C:1':N "'1:11:: j: ~~t!';NN'i'j '~'N C1Nj
Fordítása: Igy szól az Anselnek nevezett Aser az áldott emlékezetű tudós

tanitónknak Abrahámnak fia.
Kívül: Berscheni vram poztorárul commissío pro f. 6 k. 30.
OL. Batthyány-levéltár.

645.

1653. december 31. Kismarton. A kismartoni zsidó hitközség új házak,
vendégfogadói szobák és bolthelyiségek után járó bérjegyzéke. Végül
Scheuch. József zsidóbíró bizonyIata, hogy a fenti helyiségek bére fejé-

ben Vukovits János udvarbíró kezéhez 179 forintot lefizetett.

"Verzaiohnusz der jenigen Dienst vnd Gaaben so die Judten ausszer
den gesambten Judíschen Gmain herrn Gaaben von ihren Neuerpauthen
Heusern, Item vonn Inhab vnndt benohnung der Zimer in Vngarischen
Wüerths HéllUSZ, dan den Gewölb an Garbten Eckh, vnndter denn Lust-
hausz, vnnd dennen zweyen holtzern Laderr vnddter der Rotherr Porthen.
auf disz 653 Jahr ins Ambt betzalt haben, wie volgt. Erstens hat Scheuch
Scheuch von seinem Hausz zwischen den Judischen Gmain mit desz
altn Scheuchen Hausz Diennst zalt mit 12 f. 30 kr.
Itern haben beede Joseph vndt Saheuch Scheuch von

ihren Hausz zwischen sein Scheuoh Scheuchen Hausz
vndt desz Ziergartten Ligendt, so sie vonn Ihren Vat-
tern haben, den Diennst betza1t mit 12 f. 30 kr.

Beniamin Gersoherr hat aueh von seinem Hausz zwi-
schen der Hoff Fíleischbonckh, vndt desz Isaes Aber-
hambs Hausz líegendt den Diennst za1t mit 12 f. 30 kr.

Isacc Ábrahamb hat auch von seinen Hausz zwischen
Beniamin Gerschon vnddt Jansol Daniel hauszer lie-
gendt denn Dienst bezalt mit 12 f. 30 kr.

Adam Laszarúsz zalt dJng1leichenvon seinem Hausz zwi-
schen Isacs Abrahamb vndt Jacob Sallomon Iíegendt
den Diennst 12 f. 30 kr.
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Jacob Sallomon, Sarmrel Schuelmaister vnndt Sallornon
Isaces W.i,ttilbzallen von ihren Hausz, so sie mit ein-
andter haben, den Dienst mit

Hem betzallen Isacc Moyses, Mantl Mathias, Moyses
iM1d.l1invndt Jacob AlileX.3iIldrervonn Ihren Hausz, so sie
auoh máteinender ihaiben den Dienst

Marx IMenischJi.nvndt Adam Abraha:mJb zaflen auch von
ihren Hausz netben des Wüerts Hausz, denn Díenst

Zimmer Zünsz in Wierths Haus.
Zacharias Gerstl hat das gröste Zimer Innen, vndt hat

dauon den Zünsz Ins ambt bezahlt mit
Jacob Moyses hat das andter Zimer bewohnt vndt den

Zunsz bezalt
Dasz drite Zárner bewohnet Joseph Palláokh, welicher

disz Jahr dOI'lUTIlNiilll erbauóh, also der Zünsz atm Paw
Vncosten aogehet

Dan mt Joseph Scheuoh 'Vonn IEgkihgwelb im Ziergart-
ten, vnndter denn Lusnhausz denn Zünns zail.t

Hem halben thoode Adam Ábrahamb vnndt Wolff Joa-
chimb von denn zwey kleinen holczern Laden under
der Rothén Borthen den Zünsz vonn jedten 4 f.
30 kr.,ZlUsamben zalt

12 f. 30 kr.

12 f. 30 kr.

12 f. 30 kr.

32 f. - kr.

18 f. - kr.

- f. - kr.

20 f. - íkr.

9 f. - kr.
Latus 104 f. - ikr.

Summa der Dienst vndt Zünsz so vorbenandte Judten von den newer-
pauthn Heusem. itern von Inhab vndt tbe.wohnung der Zimrer in Vnga-
rischén Würtshausz desz ,gewÖi1bsam Gaztten Eckh vnd 2 holzern
laden vndter der rotben Porthen íns AmM zalt haben, machn 179 f.

Ich Joseph Scheuch Judenr-ichter bekhenne hiemit, das disz Jahr,
durch obstehendte Juden, von ihren neuerpauthen Heusem. so ausser
der gesambten JIUden Gmain schuldigen Hern Gaaben sein, die Dienst
wie auch die ZÜIllSZvon Irihabung der Zurner in vngeráschen Wurths-
hausz, item des gwelbs am Garthen Egk, vnd der 2 hilzern Laden vnder-
rotben Porthen mit Ainoondelrl1:neun vnd síbenzíg gülden reinásch, vnd
nit mer ms Randambt zu handen Herr .Iohan Wuckowitsch Hoffrichters
bezalt werden sein. In Vrikhundt rneiner aigenen Handtschrifft. SchJOiS
Eiszenstatt, den Jesten December 653."

~'t O'~~)'~i' !~i="IO'~
A héber szöveg fordítása: József az áldott emlékezetű Kalonymus !fia.

Kívül: Anno 653. Verzaiehnus des Dienst vnd ZÜTISZ, von denen Judenheusern
pr. 179 f.

OL. Batthyány-Ievéhtár,
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646.

1653. december 31. Kismarton. Scheuch József kismartoni zsidóbíró és
társa elismerik, hogya kismartoni zsidók az 1653. évről házbér fejében
még 26 forint és 45 krajcárral Vukovits János udvarbírónak adósok ma-

radtak.

\
. .wu. beedte, also Joseph Scheuch Judenníohter vndt ich S.imon

Sueszman SCThulKlopfer alhie bekhennen hiemit, dasz auf dasz 1653
Jahr die Juden alhie von Ihren neuerpauthen Heuszern vnd Irihabung
der Zi.mer in vngaríschen Würthshausz am Dienst vnd ZÜI1SZ sechs vnd
zwainzig gulden reinisch 45 kr. ins Ambt Hr Johann Wukhouitsch
Hoffrichtern schuldig verbleiben. Zu Vríkhundt vnseren beeden Hand
schrifften. SchlosEisenstabt, den lesten December 653."

~'r C'~~~'~j) "'i: ~Ci'
~'r ~tot~"'it).'tot'tot ;: p):~~'

A két héber aláírás:

József az áldott emlékezetű Kalonymus fia.
Simon az áldott emlékezetű apám uramnak EzrieLnek fia.

Kívül Anno 653. Schein von Joseph Scheuch Judenrichter vnd Simon Suesz-
man Schulklopfer, dasz die Juden von Ihren Heuserm 26 f. 45 'kr. auf disz Jaínr
sohuldig sein verbliben. Idest 26 f. 45.

OL. Batthyány-levéltár,

647.

1653. Kivonat Vukovits János kismartoni udvarbíró ez évi bevételi szám-
adásaibÓZ.

"Verza:ichnusz des gelts so lich Johann W,u!koWlÍtsdhauff dasz 1653
Jahr empfangen halb, wíe volgt ... No. 5. Item vonn der Judten
Gmain n. 5 ... 451 f. 51 ikIr.1 1/2 d. N. 6. Item vonn denerr kleinen Judten
Heusszern vndtgwöfbern ZÜI1SZ n. 6. 179. f ... No. 9. Joachamb Gerstl
Judit soll göben VOll1. der hilzeren KuhJ. n. 9. 20. f. Laut Ur:bari. Item von
der hiltzernen Kudhl der Judt zalt 5 f. 9 tkr."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.
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648.

1653. Kivonat Vukovits János kismartoni udvarbíró restancia számadá-
saibÓZ.

"Am mein Jo. Wukouitsch eíngeraichten 1653 jardgen Raitung res-
tiern ... Die Juden ro Eüsenstatt sub n. 54. 26 f. 45 kr.
Der Jud von der hílzern Kuchl n. 55. 14 f. 51 kr."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

649.

1653. Kismarton: Scheuch Józse! kismartoni zsidóbíró bizonyítja, hogy
a kismartoni zsidó hitközség részéről az úrnak járó adót, 250 forintot,

Vukovits János kismartoni udvarbíró kezéhez lejizette.

"Ich Joseph Scheuch Judten Richter alhíe Vrkundt vndt bekhenne
hiemit, .in Crafft díszes scheins, das ich auff das 653 Jahr die herrn
gaaben von der gantzen Jüdtíschen Gemein, wíe lange Jahr hero ge-
breíohíg völlig vnndt ohnne abgang mit Zway hundect fiOOffzigGulde:n
Reinisoh vnnd nicht mehr zuhandten H. hofrichter Johann Wukowítsch
erlegt vndt beczalt habe. Dessen zu Vrkhundt meiner aigener Judischen
handtsohrrfft. Actann Schlessz Eysenstatt, denn - - -."

~'t 01~~)'~P ~:l ~O~'

A héber oláírá.s fordítása: JÓ7JSef az áldott emlékezetű Kalonymus fia,

Kívül: Anno 653. Joseph Scheuch Judenríchter schein der bezalten gaben.
Pr. 250 f.

OL. Batthyány-levéltár.

650.

(1653.) Hiuuii üveges zsidó számlája a (Kismartonban) végzett üveges
munkákról.

"Verzauchnusz wasz Ih Handl Judt das Geschlosz in fenstem gemacht
hab, wie volgt. Erstlichen in geschlosz 30 scheiben. In Khasten herausz
33 scheiben. Merbey dem Hoff Richter 25 sebeiben. Mer bey dem
Zümmerman ein neyes fenster, pringt 37 :kr. 1/2.

-------------------------
P. 2 f. 5 kr. 1/2•

343



Dasz Ausz Zigl ist mier von Herrn Hoff richter .bezolt worden das be-
zoigt imein iedis handsohrift. f. 2, 5 kr."

~'t :"Tt!'~ ,~ i'~~
A héber aláírás fordítása: Izsák az áldott emlékezetű Mózes fia.

Hoffciohter benícbt das die Arbait ordenlioh geoicht und Er mit den
Juden aufs lk!hle1ntiszobgetragen habe.

Kívül: Juden Gloser auszzígl. Fl. 2. 5 kr.
OL. Batthyány-levéltár,

65l.

1654. január 1-1655. március 31. Kivonat Vukovits János kismartoni
udvarbíró pénzbevételí és kiadási számadásaiból.

... (3/a. oldal.) "Nr. 13. Item fizetek a kismartony Sidok contract
pénzt amint azon Sídok Joseff Saia neuő lenele bizonyt, item nr. 13 alat.

250 f.
Nr. 14. Itern fizetek az ot ualo Sidok az aprólakos hazikoktul es

botoczkalotül amint azon Josef Saia neruő Sido Bírejanak ezen nr. 14.
alat Ieuő Ievede bdzonyt az eő Sido keze írása alat 179 f.

Nr. 15. Hem fizetet Morx Hedmbl neuő Sído Preshaztul, aki azelőt
konyha voht feől eztendeig meg benne lakhatot és Preshazat belőle nem
czinabtactuk, amint ezen ri. 15. alat leuő leuelebul teczik f. 10. No. 16.
Iterrratak az Sido Biro és Esköteik, hogi im Aszoniunk eö nagysága
eoket az tíztekben confirrnalta 8 aranyat, a mint Joseff Saia neuő Sido
Bironak item n. 16 alat leuő leneleben latni, az az 18 f. ... (7/a. oldal.)
"Nr. 56. Itern fizetern Sido Eövegesnek az várban Ieuő ablakokat hogi
Iotozgata a mikor Aszoniunk eö nagysága oda igiekezet iöná n. 56 leuő
Ausszugia szerint 2 f. 10." ... (8/b. oldalon.) "Nr. 76. Item vetem egi
Sidotul megenten hordot, a mint az ot valo Kismartony Sido Bironak
lenele hany czeöber legien, és menyen vetem níluanban it n. 76 alat lát-
hatni 22 f. 36 kr." ... (9/a. oldal.) "Item az mánernő tehén hust akor a
míkor Istenben elníugodot Aszoniuk eö nagysága Kismaraonban vala,
mint egiéberánt az ot valo Kismartony Sido meszarostul vet az meg
nevezet konylha sáffar, azt élnamim az eő No. 82. alat Ieuő leuele bizonyt
és azon Jakob Moíses neuőSido meszaros sido keze irasaual quietal,
meg fizetern 46 f. 28 kr. No 83. Itern azon konyha saffar fő szőrszámot,
amikor Kegleuicz Sigmond vram eő Nagysága ot Kismartonban valo az
ot valo Kásrnartony Jóseff Saua neuő birotul, kárul eő engemet peczété-
vel és keze irasaual, az Sido is sido írasaual it No. 83 alat quietal, hog]
fizetern 1 f. 10" ... (11/a. oldal.) No. 113. Item marat adosa az Taualyual
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és az ideiuel egí Haíumb nevő Sido, kj az eörög konyhaban Iakot, amint:
az eő Sydo keze kasa altal leuő ados Ieuele bizonyittia 14 f. No. 114.
Item maratak az aprolekos hazikokban léuő Sidok adosak , a mint azon
adosagokrul az Suel Klopferek ezen No. 114 alat Iéuő maga Sido keze-
irasaual bízonsagot ad, kik pedig azok, míndenkinek specífice meg van
az adós leuelben a neue irua, ezen felyül meg irt No. alat, azaz 72 f.
kr. 37, 2 d.... Actum Kísmartony, die ultima Martii 1655.

Wukouícz János."

OL. Batthyány-levéltárban; a 22 oldalrag folio füzetben, mely a következő cí-
met viseli: "KiSll11ar1:ony'I'íztartonak Wukouicz Jánosnak számadása németrül'
magiara fordítua aIIl'rui16M. első Januariustól fog (igy) vtolso martíusig 1655".

652.

1654. január 1 -1655. március 31. Kivonat Vukovits János kismartoni'
udvarbíró pénzbevételi és kiadási német nyelvű számadásaiból.

"Mein Johann Wuckhowitsehen dhrer G(naden) in Gott ruheriterr
Franén Maria Elenora venwiddbten Graffín Eszterhasszan gebohrnen
Griiff.1nvon Budíán sellíglster Gedechtnais Hoff:richters ZJUr Eyeen-Statt
Gcldra:irtrtJtm.g ables Empfang vmnrít auszgebenen paren Geldts vom L
Jenner 654 bisz lesten Mart] 655-i'gisten Jahrs .... (2. oldaű.) Empfang'
paaren Ge1dts anno 654.... (3/a. oldal.) No. 13. 100m habe lich von des
Judiseben Gernaim lauth Joseph Scheuchen Juden Richters schein ID den
No 13 die gaaben empfangen f. 250. (3/b. oldal.) Item haben sie Judten
InhaJlJtvorgedachtes Judern Ríchters schein rnít No. 14 von <lennemneuen
Heüszeln den UngersWáerts Hausz vnd gewelbern diennsz vnd Zínnse.
bezalt f. 179.... No. 16. "Hem halben die Judern wőgen Bestátt vnndt
Confirrniramg wer Arnbter Inihalt desz Judten Richters sehein mát No.
16 verehrt 6 daigaten .idest f. 18. (5/b. oldal.) "Fö}gIt auf! den Empfang
die Auszgab paaren geldt aririo 1654.... (7/a. oldal.) "No. 56. Item denn
Juden Glasszer Hándl fűr sein verrichte Arbeith lauth seiries ausz zuges
in der No. 56 bezalt m1t f. 2. iklr. 10.... (8/tb. oldal.) "No. 76. Hem hab
ich erkhaufft vermüg Joseph Scheia Judenríchters sehein án der No. 76
Vassz vndt bezaít mit f. 22 kr. 36. . .. (9/a. oldal.) "No. 82. Vermüg
Hannszen StaiilI1dlKuohlsohaffers schein ihiebei. inder No. 82. aigt, ist
zu dero graff. G(íl1'8.dem)vrmderscheídlicher .Schlossz Nottuenfft alsz auch
so ihr Grafflich G(naden) rniI" waren vonn ersten January Anno 1654
bisz denn 4. Febmary disz 1655 per 46 f. 28 k. Rindtfleisch von Jacob
Moysszes Juden fleísoh Hackher Igernomben worden, so ich ernandten
Judten fleísoh Haokíher lauth seines hebereisches bescheinung dabey
bezalt id est Í. 46 !kr. 28. No. 83. Vermüg Hannszen Staindl Kuehlschaf-
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fers schein, \so hier dn de:r No. 83 begriffen, habe ich umb erkhaufftes
Gwíerz, alsz jlhr G(naden) H(err) Kögiowitsch Sigmundt hiel' Wahren,
laJU1lhdesz Juden Richters Joseph Soheichens bescheínung zalt f. 1. kr.
10.... (ll/a. oldal.): "No. 113. Mer verbleíbt Heyumb JOOt :inJh:aJJtsemes
Scheins in der No. 113 vonn seiner sehleehten Wohnung in Pröszhausz
sohru1dig f. 14. No. 114. Dann verbleiben die andern Judten vermüg
gegenwerdige Verzaiohnusz Jin der No. 114 an ihren HaJUSZ dienst vndt
Zinnssz Innhalt desz Judenráchters anstaternander Juden dorauff ge-
stelte zeugnusz schuldíg f. 72 !kr. 37. d. 2."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadáskönyvek között.

653.

1654. január 20. Kistnarton: Gersii Joachim zsidó iskolamester adóslevele
14 forint 51 krajcár házbérről, s mivel házaeskáját saját költségén 13

forintért építette, kéri ezen összegnek elengedését.

"Ich Joachamb Gerstl Schuellmaister in der hilzernen Kuehl,
bekherime hiemit, meiner Jüdtáscher Fördtígung, das doh wonn dem in
dehro werendte:n meinen íkleineri Heusel suristen 20 f. zugeben jahrlich
zu raiohen schulzig hin, aber weillen ich 5 f. 9 !kr. endníchtet, also ver-
bleibe doh Ihr graffl. Gmaden) , der Fraw Graffiri Arnbt sohuddíg zu ent-
ríchten 14 f. 51 kr. Zwar webllen ich soliches Heuszd ausz meinen eíge-
nen Vncosten erbauet hab OOt 13 f., so ist nuer von der obnigkeiJt ferdten
solichen Gelt ingaaben abgehen zulassen verrwiUigt, mit vndertheniger
bitt list neín bey ihr graffl. G(n:aden) anhalten, vndt rbiiJtenaueh sie wol-
len mier soliches fül' giltig passiern lassn. Schloss Eysenstadt, den 20.
Januarü 654."

~'r '~N~ ':l Olljj

Az aláírás fordítása: Chajjirn az áldott emlékezetű Méir fia.
Kívül: Joachamb Gerstl Schuitscheín pr. 14. f. 51 kr.
OL. Battíhyány űevéltár,

654.

1654. január 20. Kismarton. Gersit Joachim zsidó iskolamester a háza
után járó pénzekről elszámolva, befizet 1653-ra öt forint 9 krajcárt.

"ICh Jeaehamb Gers1JIScl1JUeUmaáster in der Hilzernen Kuahil dar-
auszn bekhenne ihiemi.t mit mainer J üdtiseher Handtschrífft, dasz ich
dem Hernn Hoffriohter nicht mer hab von meínen ail.dortlgein Heiszl
Zünsz 3 f. 30 kr. inn paaren Gell1:,so wall auch wögen der Abraydtung
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der 16 112 Emer Glojer, so ich ro iIhr graffl. G(naden) Nottuecfft brenndt
hab alsz nemolich vonn Emer 6 kr. gerehnet, :im.Summa 1 f. 39 kr. a1b-
geradt werden in dahero .meínes Heiszl gaaben, zusamben Jbring.t ifünff
Gulden Neun Kreízer auíf das 1653. Jahr bezalt habe vndt nicht mer.
Sehlossz Eysenstatt, den 20. January 654."

~'t '~N~ ,~ C~~M

A héber a.láírás fordítása: Chajjim az áldott emlékezetű Méir fia.
Kívül: Joahamo GeI"SJtl seín Hauszgaab Abraíttung.
OL. Batthyány-levéltár.

655.

1654. január 28. Rohonc. Kivonat özv. Esterházy Lászlóné, Batthyány
Mária Eleonorti kismartoni jobbágyadórestancia számadásábóL.

"Mi Groff Botbieni Mánia Eleonora, az tekéntetes és nagyságos ga-
lantai Groff Ezternázy László uram megh hagjot eözuegíe, va:l1j:u\kez
leuesünknek rendsben. hogy az rni ald! rnegh irt Kis Martom jobbagink
az elmult 1653 esztendőre adoiokban restálnak bizonios summa pénzel,
ugj mJi.lIlJt:... Sido lkö'lS'ég restál Ihuszanhart;f. 46 kr. Az eöregh ilronyhá-
ban Iéuő Sido restéű tázen négy foréntal 51 kr. . .. Datatm ex arce Ro-
honez, 28. Januarii anno 1654.

Maria Lenora
Greffin von WlUdian

(p. h.)"

OL. Batehyány-Ievéltár . .A szöveg alatt fekete viaszba nyomott gyűrűs pecsét.

656.

1654. április 26. Kivonat Pozsony város ez évben alkotott statutumaiból.

,,Ar.t:idkel welche ein ehrsame Gemain dieser khönígdíohen frey
Staet Pressburg den 26. Apri:1d.sanno 1654ges·dhlossen vnd von newen
confirmiert .... 22. Handleütt. Bey den handtlungen vnd handlsleuthen
aohtamg gelben lassen, dass Sie die waaren nit vbersetzen, hingegen den
Raczen, Juden weder dnn, noch ausser der Statt \kein Vnterschlsuff ver-
stattet, mooh Ihr gewerb passirn, sondern selbíge abzuschaffen."

Eredetije Pozsony város "Antike~buch"-jában, kiadva: Kolmvár,i és Övári:
A magyar törvényhatóságok [ogszabályaímak gyűjteménye, IV. kötet második
fele 448.

347



657.

1654. május 2. Kivonat a garamszentbenedeki konvent inventariumából:

.Jnventarrum universarum rerum in hoc claustro Sancti Benedicti
de iuxta Gron existentium et habitarum per dornincs commissarios pre-
sentis anni 1654 die 2. May factum et conscriptum . " (a könyvek kö-
zött): Pharetra catholica adversus Judeos no. 1."

Esztergomi főkáptalan magánlevéttára. Lad. 86, capsa 2. eccles. fase. 4. nr. 6

658.

1654. július 12. Kismarton. Staindl János kismartoni konyhasáfár elis-
meri, hogy Scheuch József kismaTtoni zsidóbírótól milyen fűszereket vett
át 1 forint és 10 krajcár értékben. Viszont a nevezett zsidóbíró elismeri,
hogy Vukovits János kismartoni udvarbíró a mondott összeget kijizetie .

..Ich Ennts vnnderschribner bekhenne hiemit, dasz ich von Joseph
Seheuchen Juedenrichter dasz hernaah benandte Gwierz emphangen
hab, wúe ,ihr G(naden) der Herr Köglovítsch ist hier gewösszen vndt
vonn darmen nach Presburg vereist, vndt von Prespurg widerumren
háehero kumben auf die naht VII1drtdas nahtrnahl hier gössten sowohl,
alUOO dasz andere da,gs das Mitagsmahl, soliches Gwierzist bemelten
Joseph Seuhen vonn Herm Hofráohter mit 1 f. 10 kr. tbeza1t werden.
ActumSchlossz Eysenstartt, denn 12 July 1654.

Hannsz Staindi manu propria.
Pföffer 1/2 Pfundt. 1mberg 2 Loth, Zimeth 2 Loth. Nágl 1/2 Loth. Musch-
gablis 112 Lorth.Saffrann 1 Gwínd.

Ich Josep Shain Judn Rihter bekene hiernit rneiner haebreischer
Handsohrift, das mier von Herrn hoffrichter J(ohann) Wukouitsch das
obbemelde Gwierz rnit 1 f. k. 10 bezalt ist worden."

.~'t C,r;\~,~p,:l ~C,\
A héber aLáírás fordítása: József az áldott emlékezetű Kalonyrnos fia.
OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között,

659.

1654. szeptember 14. Gyulafejérvár. Pávai Vajna Péter aHovászmester,
gyulafejérvári Somogyi György és Elek István bizonyítják, hogy Kis
Absolon és Jakab Pápa kereskedő zsidók 100 aranyat vettek kölcsön
dési Pávai Dávid allovászmestertől.

Sándor Imre: A csikszentsirnoní Endes-család levéltára. Kolozsvár, 1910. 164.
sz. regeszta,
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660.

1654. december 1. Szalonak, Batthyány Adám által Vukovits János kis-
martoni udvarbírónak, leánya, özv. Esterházy Lászlóné, Ba.tthyány Mária

Eleonora temetésére nézve adott memoriale.

"Az mí Kís Martorii tésztartonknak Vukouicz Jánosnak adat memo-
rialénk IeánjunkEeterhás Láslóné temetésére mrtedminístráljon a Kis
Martoni joszágbul ... Az Sidoság is a mit az előtt czelekedet, most is azt
chelekedgie."

OL. Batthyány-levéltár.

661.

1654. december 13. Kismarton. Vukovits János kismartoni udvarbíró
levele Batthyány Adámhoz, melyben többek közt a következőket írja:

A pénz begyűjtése dolgában eleget mesterkedett, de 700 forintnál
többet összeszedni nem tudott. Kismarton az esedékes 200 forintot csak
egy hét múlva fizetheti, »az Hefleniak az szerint f. 200, a Sidoságh is
felesel tartozuk«, még ma délután ki megy és ha többet nem, de 1000
forintot küldení fog.

OL. Batthyány-Ievéltár, Missiles. Kívül gyűrűs záropecséttel.

662.

16.54. december 17. Hiiruli üveges zsidó számlája a kismartoni várban
végzett üveges munkákról.

"Vertz3Jichnus wasz Ich Handl Judt glaser alhir auf der Fraw graff ín
seithen jn den Schlos Eysenstabt in Ienster auszpesert vnndt newe
soheiben eingesetzt hab, alsz volgt:

Erstlich .in Casten die Fenster auszgepeszert vnndt neue eingesetzt
24 scheiben 24 kr. Item in das Ambt 8 durchsichtige scheiben eingesetzt,
thut 24 kr. Item Ihr G(naden) der Fraw graffin Zimer 11 durchsiehtige
scheiben eingesetzt, [ede per 3 kr. 33 kr. Hem in Ihr G~naden) der fraw
graffin in Taffelstuben 42 gemeine scheiben eingelegt 42 kr. Item in der
Essígstuben 30 gemeine 30 kr. Suma 2 f. 33 kr.
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Solches auszügl ist mir von Herrn Hoffrichter verabpruch mit 2 f.
10 kr. bezalt worden, dasz bezeugt mein Judische handschrifft. Den 2l.
December 654."

'IC~~W~~W'~ '~ij'~ 'i'~~,~~ ;;~.~ :-itV~ C~~~

A hébeT betűs szöveg fordítása: Igy szólok Izsák Hamdd zsidó Kisrnartorrból,
Kívül más írással: Hándl Judt glasers ausz tzügl der íns Schlos vérrichten

glasser arbeíth. Pr. 2 f. 10 kr.
OL. Batthyány-levéltár,

663.

1654. december 31. Kiemartem. Kivonat Staindl János, néhai Esterházy
Lászlóné Batthyány Mária Eleonora konyhasáfárja és kaszrtárja elszá-

malásából.

"... Itern nimb dch vnnderschídlích zruihr .gdiff1.G(naden) noduerft
Parum volJe 12 1/2 Pfundt vonn den Judenríchter, so H(err) Hofrichter
iedwedersz Pfundt ;per 18~. ibeza.lit, brmgt 3 f. 45 kr."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

664.

1654. december 31. Kismarton. Heyumb Miksa kismartoni zsidó adós-
levele 14 forintról, mellyel házbér fejében tartozik.

"Ich Max Heyumlxbekhenne ihiemit gegenwerdigen schein, das ich
auf das vergangene Jahr schuldíg bín veneliben 4 J. 51 kr. Item auf das
1654 Jahr 20 f. Zusamben 24 f. 51 lkr. Weillen aber heyer ausz der
Kuchl ain Brösehausz ist gemacht worden vndt ich mein Gelőgenheidt
darinén nicht ik:ÖThnenhaben, ist mier halber Zünsz auff das Ja!hr nach-
gesehen werden. Weillen iah auch nUT h:a1bes Jahr solíohe Kuohl hab
könn geníesen, also bleíbe ich noch 14 f. schuldíg. Dasbetzeígt mein
Hebereische Fördigung. Schlessz Eysenstatt, den Lesten December
1654."

~'T ,.~~ ':l C~'Ti C~~~

Fordítdsa: í,gy szól Chajjím, az álrlott em!l.éíkezetű Méir Ha.
Kívül más írással: Anno 1654. Marx Heyumb Juden schein semes ausstendí-

gen Hausz Zins per 14 f.
OL. Batthyány-Ievéltár.
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665.

1654-1655. november 16. Kivonat "Az Kis Martoni jószág ban léveő res-
tantiák" kimutatásából.

"... 7. Restál Haíumb neveő Sido, 'a iki az eöregh konyhában lakot
f. 14.-8. Item restalnak az aprólékos házokiban lakozó Sidók adós leve-
leknek continentiaia szerént f. 72. kr. 37. d. 2."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadásokközött.

666.

1655. január 18. Szempc. Kivonat Pozsony vármegye jegyzőkönyvéből.

"... Puncta gravaminum ... " 16. pont. "Negatia occasione telonii Tha-
bor et passus ad Marhék recommendentur, ubi neoessum fuerit habita
cum relíquis aIbilJegatissuperinde collatéone, similiter renovetur areiculus
91. anna 1647 super teloniis conditus, et iudaeorum a teaoniis amotione."

OL. Szögyény-Mardch-család Ievéstárában: kiadva: Történel!md Tár. 1>905.84.

667.

1655. február 4. Kismarton vára. Staindl János kismartoni konyhasáfár
elismeri, hogy a grófi konyhára az 1654. év folyamán Mojzes Jakab zsidó
mészárostól 11 mázsa és 4 font marha és 8 font bárány húst vett tit; vi-
szont Mojzes elismeri, hogy ezen húsmennyiségért járó 46 forint és 28

krajcárt neki Vukovits János kiemarteni udvarbíró kifizette.

"Ich Hannsz.Btaíndl Kuechlschaffer bey hirigen Sohlessz Eysen-
statt Vrkhundt vnndt bekhene hiemit in Crafft diszes Scheins, dasz disz
1654 Jahr von ersten Jenner \bisz denn 4. February 1655 duroh miClhzu
Ihrer Graffl. G(naden) der Frawen Gráffin Kuohls Nottuerfft auf den
Rabisch sam-bt den gesint vnndt frembter Göst so das ganze Jahr von
vndt zu geraist von Jacob Moyszes Juderr vndt F'leisohhaeker alhir in
allen Ainliff Centen vndt vier Pfundt Rindtfleisch, Lemberes aeht
Pfündt gegőben werden. Desszen zu wahrer Vrtkhundt halbe ich mein
aígene föI"tItiJgunghieeundter gestölt. Actum Schloss Eysenstatt denn 4.
February 1655.

Harmsz Stairu:lil
Kuchlschaffer m. p.

(P. H.)

351



668.

,,Iah Jacob Moyses Judt vndt Fleísohhockher alhie Vnlclmn.t wndt
bElkiheru1e hiemjt dn Crafft ddszes, dasz mier obsehendte Ainliff Centen
vndt vier Pfundt Ríntűleísch, jedes Pfundt zu 10 d., vndt acht Pfundt
Lernberes, jedes Pfundit zu 14 d., zusamen völlUg 'VJI1Idrt;ohne abgang seint
.söchs vnd !vJerzigtglUlrt:enReinísch 28 kr. ausz den Ambt von Herrn Johann
Wukouitsch Hoffriohtern, zu meinen siohem Handten bezalt wordten
sein, danumban ioh hiemit quétíere Urkhundt dessen meiner aígenen
.Judtischen Handtsohrifft. Actum Sehlessz Eysenstatt, den 4. February
1655."

~'t :-rW~ .,~ ~r~'
FordítÚJsa:JaJkdb az áldott emlékezetű MóZIeS fia.

Kí.vül Anno 1654. Harmszerr Staíndl Kuchlscheffers Schein, wőgen empfangen
Rindtfleísch zue Schlessz Nötbuerfét 46 f. 28 kr,

OL. Batthyány-Ievéltár.

1655. április 28. Kivonat Lakatjártó András hagyatéki leltárából:

ll' •• Egy feiér Iádában ... Sído forrnára szeövet abroz no. 1."

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

669.

1655. július 11. Gyulafejérvár. Pávai Vajna Dávid és Péter vicelovász-
mesterek, mint választott bírák mondanak ítéletet "Joseph nevű Sido"
és Olasz Ferenc gyulafejérvári kereskedők között folyó perben. A vá-
lasztott bírák - előrebocsátván a tényállást, hogy ti. Joseph nevű Sidó
évekkel ezelőtt bizonyos összeget adott Olasz Ferencnek, hogy az részére
Lándorfejérvárott árut vegyen, de az a pénzt elsikkasztotta - elismerik,
hogy Joseph nevű Sidó a bíróság előtt is pörölhetett volna Olasz ellen,
ae az Istenre és a közbenjárókra való tekintettel elfogadta a választott
bíróságot - úgy döntött, hogy Olasz Ferenc tartozik a 735 imperiális tal-
lért egy összegben lefizetni Józsefnek vagy örököseinek, szeptember
19-ikéig; addig nem hagyhatja el a város területét, de ha nem fizetné
meg a 735 tallért, joga van Joseph nevű Sidónak Olasz minden vagyo-
nát lefoglalni, öt magát az alispán és egy szolgabíró által elfogatni és

mindaddig fogva tartani, míg Olasz a követelést, ki nem elégítette.

"Mi Belseo Szolnok Varrnegyeben Desen lako Pavai Vayna David
ugyanezen Varrnegyeben a Varosbari lako Pavai Vayna Peter, mindket-
ten nemes személyek, az nni kegelmes Urunknak vicelovászmesterei re-
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cognoscallyuk az mi jelen valo levelünknek rendeben: Hogy dn hoc Anno
1655. die 11. mensis .Iudii jeovenek eleonkben azon felől ugyan Fejer
Varrnegyeben Gyula Fejervarat lako ikeresik,edeoJoseph nevü Sído, mas
felöl egj Olasz Ferenc nevü keresleedeo olasz. Mivel ennek eleette ed-
ruhany esztendeolekel adot volt Joseph nevü Sido OlaszFerenc kezeben
bizonyos szamu pénzt, hogy az eo factora kezeben vigye Landor Fejér-
varra kereskedesnek okaert, mert eok azzal szoktanak elni, mely bizo-
nyos szamu penzei marhat kellet volna Joseph Sido szamara szalhttatn!
onnan Landor Fejerwarrol, De Olasz Ferencz nem hogy megh adta volna
azt a bizonyos szamu penzt az Joseph nevü Sido factoranak Landor Fe-
jervarat, de inkab el vetrte Joseph Sidonaik nyilvan vale karaval Olasz
Ferenc azt az sokszor denominalt Joseph Sido penzet es mind az altal is
Joseph Sidonak nagy karaval oda tartotta s kereskedet vele, holot az
is Interesses pénzel éll, mely dologert, ha teorvenyel ikereste volna Jo-
seph nevű .Sido Olasz Ferenczet, sokon convancaltatot volna, hogydllyen
Iraudulenter cital ta es karositottamegh, de <tekentven eö az Istent es
az mi intercessionkat is, mivel ez eleott is vegezet vol velle Olasz Ferencz
es semmit benne megh nem állott, hanem potentiose tartotta Joseph
Sido penzet maganal Olasz Ferencz Josephnek nyilvan valo karaval :
Mynd azert mi eleettünk le teven minden egj rnas keözeöt valo oontro-
verslakat es egyenetlensegeket, adossagokat, mellyek azeleött leöttenek
volna, veszekedeseket is ez szerent: Mastan azert mi e~eö'ttünk keöz Birak
eleött dndissolubiliter igj végezenek ujjobban es keö( ... ) kezek be ada-
saval mmd ket reszröl: Mivel az penz summa mind azírrteresvel, az mint
szamot veöttenek, az eleott is szarnot vettenek volt, tezen hert szaz har-
mincz eott Imperialis egesz pondiu:su(!) Tallerakot idest Talieros 735,
arra igére magat mi eleottunk es keotelezte Olasz Ferencz, hogy az
jeoveo Szent Mihály napjára, mely esiik in anno 1655. die 29. Septembris,
azt az bizonyos summa Tallerokatt, id est Talieros 735 eppen egészen
egyszersmind, nem diversis .vicibus, miriden perűeodes patvarkodás nel-
kül megh adgya dntegre et plenanie Joseph nevü Sidonak vagy Mara-
dekinak, ha szinten maganak holta teortennok is Joseph nevü Sidenak.
Ha penigh Olasz Ferencznek addeg az specificalt Szent Mihaly napigh
holta teortennek, Tehát rnind marhajahoz es rninden nevel nevezendő jó-
vaihoz, valamellyek valahol talaltatnanak, az satisfactioigh hozza nyul-
hasson Joseph nevü Sido es igaz sauisfactíott tetethessen ezen mi leve-
lünknek erejevel : Azonban ha uttya teortennek .is Olasz Ferencznek-
addeg:h el ne rnehessen, hanem megh tartoztathassa Joseph new Sido,
valameddigh egeszlen nem contentallya Olasz Ferencz az specincalt
hetszáz harmincz eott Tallerokrol minden imide amoda halogatas es per-
lekedes nehkűl (azt is hozza tevén, hogj ha Szerit Míhaly napjan nem
akarna aszt az sokszor megh emli(tetrt) summa pénzt megh adni Olasz
Ferencz Joseph nevü Sidonak, tehat te(nore) praesentiurn csak egj Vice-
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ispant es egj Vdoe Szolga Birót ezen varmegyeből melleje veven J oseph
nevü (Sido eze)n Ievelünknek erejevel két anyit exequaihasson Olasz
Ferencznek mínden nevel nevezendeo jovasbol es mánden jovart ares tal-
tiartmassa,maga szemelyehez is hozza nyulhasson, fotgihassa, d'ogihvatart-
hassa Joseph nevü Sido Olasz Ferenczet. arra keote szabad akarettya
szererrt anagat Olasz Feremez es rnind addegh fÜlg1hvatanthassa Joseph
nevü Sido Olasz Ferenczet. meddegh egjszersmdnd eppen rnind az hét
szaz harmincz eött Tallerókat megh nem adgja Joseph nevű Sidenak
penzül. Mely elllen sem Inhábitio, sem Repulsio, sem Contradiotao sem
NovnumJudícium, sem IglratiaPrínoipis ne obstalhasson, sem semrná n!eTI1iÜ
teorwenybelí remediúrn in genere. Ezt rni fellyül specifacalt J3iraik 5.r:1Juik
az hi1Jünikszerent, megh ereösrtven (p)eczetünke:l is es ikezünlk irasaval.
Dátum ert aoturn Albae (Juűiae) die 11. mensis July, Anirui1655.
Correcta per eosderu

David Pavai mp.
Et roboráta erant Quo/bus siglil1is eorundem
Hyspandca irnpressis."

OL. Kamarai lev. Lymbus II. fasc, 31. (Raktárá szám: B. 2258.) Egykorú
másolat.

Vajna Peter mp.
usualibus in oera rubra

670.

(1656. Ill. 1.) Nádasdy Ferenc gr. bérbeadja a sárvári és ikervári vámot
Sidó Gergely, Sidó Simon és Sidó Sámuelnek évi 600 forintban.

"My Groff Nadasdi Ferencz etc. Adgyuk emlékezetül mindeneknek
az ikrllknekillik ez Ieuelünknek rendében. iM:iJn.1Jhogymy Sárvári es Iker-
vár.i várníaírskat, Sddo Gergelynek. Side Simonnak, es Sido Samuelnek
hármoknakúo a!karartumk'~gfuattuk Arendában haa Száz Forintban, ez
aláb megh lirt modot es Condataokat Mvány;uJk.,hogy fogyatkozás ne1kJuil
praestállyák s tartozzanak is uele. Hogy tudnyaillik incipiendo a die
Prima Manty esztendőt által, fertály Esetendönként tar-tozzanak megh
fdzetny az rnegh irt Summát, mínden fertály Esztendőre számlálvan
Száz Száz 'I'allért, mely iSummát Berrök Istuam, Sárvárn Fő Kulczárunk
kezéhez fogyatkozás nellJklÜil[be szolgáátatny taetozzanak. Hol rni contra-
bontok lészen vámoknak birásáigh, azt rny nekünk hűsségessen tartozza-
nak entésűrikre adny, .harrnada azon Contrabontnak nekiek, az két része
penigh .mi :nelkünik.íáríon: rníuel pedligih sZIÜIlffiégeshaidukat tartanny , az
vámok gonduísseléssére, mys Esztendönként tázen eöt ik.öböl Gábonat
adatunk azon háiduk taotasarra. Melynek nagyob bizonyságára adounk
ez Ieuelünket, kezűnk irássával, es pöczetüníokel megh erőssétuén.
Aoturn.

OL. Nádasdy-lev. Liber Inscriptiorurm F. p. 510-511.
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67!.

1656. május 23. Szaibersdorf. Nádasdy Ferenc levele Batthyány Adám-
hoz, melyben többek között a következőket írja:

"Az kegyelmed Horuath Balas mellet nekem árot levelét el uettem,
ki az én Sído uamosomat meg ölte rnyuel rnenté magát, hogy maga 0'1-
talmaban ezelékette uolna s egiebken is Sido uolt, nem jol informalta
kegyelmedet, mertt az inquísítdobol uilagossan ki Iteczik, mellyet ellene
tétettem, hogy nem maga obtalrnaban, hanem vohmtario czelekedte, hogy
Sido lett uolna, az sem volt (lehet ualamikor), de szép keresztien rnodra
holt meg ds", kéri, tűzzön ki törvénynapot.

OL. Batthyány-levéltár, MiS\5Hes.

672.

1656. Kabold. Fancsy Pál Ferdinánd kaboldi alattvalói között adóznak:
"Sidok: Mihaly Judaens ad fl. 6. Waibocz Judaens ad fl. 5. Sabs Judaeus
ad fl. 5."

OL. Esterházy hg, Ievéltára. Rep. 10. Iasc, B. n. 84.

673.

1657. március 5. Új-Galgóc. Nyitra vármegye vizsgálatot tartott gr.
Forgách Adám panaszára egy Budára, a törökökne1c fejér ónt szállító

zsidó-magyar kereskedő társaság dolgában.

"De eo utrurn.
1. Tudgia é az bizonsagh, hogy ez ell mult esztendőben Süweghiarto

Adam, Gasparus Martin] Uyhelj Warnon ualo Zido, Ga1goczy Zidolk, és
Uyuarj Czontos Marton egy kereszkedésben és egy Társaságban uolta-
nak.

2. Tudgiák é, hogy Gasparus és Suweghiarto Adam pénzt attanak
az kereszkedésre Zidoknak, és azon Zidok olanott és cnnott hordottanak
és vettenek Moruaban és Sleziabúl és Galgoczra Gasparus és Süwegh-
iarto hazahoz hordottak.

3. Tudgia cIdnek es hona attanak azon cnnott és Iattak é, hogy
CzontosMarton ikezehez attak.

4. Tudgiak é Czorrtos Marton houa hordotta azon orinot.
5. Tudgiák é hogy számadásra iartanak az Uyhely ZidOL.~,Gasparus

és Süweghianto Adamhoz Ga1goczra, mennj niereségek és weszteségek
uolt az kereskedésben.
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6. Tudgia é ki mérte azon cnnott és mennj maza wolt és ky kezé-
hez attak az megn mérés utan, és houa uittek, és mennj uolt, jelen uolt é
akkor Gasparars és ISüweghtiarto.

7. Tudgia é hanszor hoztanak onott Moruabul az Zidok Gasparus-
nak és Süweghiartonak.

8. Tudigia e, hagy Czontos Marton Török Partra hordotta azt az
onnott, az ikit Galgoczrul ell uitt, és miczoda marhatt a helet adott Gas-
parusnak, és Süweghdartonak, és ky hazahoz hoztak azon marhatt.

9. Tudgía-e mennj mierességh uolt azon az onon, és mikor osztoz-
kodtanak uéle.

10. Lattak é Gasparus és Süweghiarto hazanalboros hordokban az
onott, az Ikim az Zidok Moruabul hoztak.

11. Hallotta é CzombosMarion szolgaiatu! Benedek deaktul, awagy
Szilagy Mihailytul, hogy Czontos Marton azon oriott az ikJittGalgoczrul
hordatot Gasparus és Süweghiarto hazatul, hogy Török Partra hordatta
uolna és rmczoda marhatt hordatot fel Galgoczra érette az társainak és
kiczodak uoltanak tarsai.

12. Tudgia e, hogy ualamdkor Moruabul hoztanak Zidok az Onott,
mindenkor Süweghiarto Adam és Gaspanus ell mentenek az harmi-
czadra, és nem engették fizetni az Zídoknak az harmiczadott, hanem
magokénak mondottak Iennj, hagy eök mduca1tak, és az míkor ky uittek,
hogy akkor lis azt mondottak, hogy eök eduoallíak.

13. Tudgiak e az Tarsai, hogy Török Országhba hordgya Czontos
Martan az onott és !hanj forúrrton szakasztottak arrat, mazalat hogy eli
adgyak az orinak.

1. testis. Generesus dominus Nicolaus Preezensky. 'I'ricesimator
Galgocziensis juratus, exarnimatus fassus est. En ebben az megh kezdő
dologban egiebet nem tudok, hanem az miulta limmar Galgoczy harmi-
czados uagíok, tehat ,az Zidok hozta!k ik:e:ttitben orrtt dde Galgoczra, mely
on lehetett anánden hozas:ban harmiczeött mazaigh, de én azt nem harmi-
czadoltarn, hanem Uyhely harmiczados Uram, hanem rníkor dmrnar ell
attaik:itt Galgoczon Czontos szolgaíanak, ugy mint egyszer huszori ha-
rom mazatt, masodsor(!) eött mazat, iöue hozzam Czontos szolgaia, uele
uolt Süweghdar-to Adam Uram is, zidok is ualanak ott, ualamí Majéro-
wich newő Zido, azon Czontos szelgaia Benedek harmiczadolta megh,
az harmiczadott megh nem fizethetuén a1k!kor,Süweghiarto Adam lett
közes érette, ,aJddiiglhmégh meghfjzety, de OSZ:Donugian azon Süwegh-
iarto .Adarn Iköz!esfizeté megh érette, ugy mint Czontosert az harmícza-
datt. Azt is tudom, hogy Bürökket at;taik:azon Orinak arraba az Zidok-
nak, houa hordottek azon onet, én míuel nem tudakoztam tölük, tehat
nem lis tudom, hanem azt halloetam magatul az Aszonytul, ugy mint
Brunczwík Tobéasnétől, hogy Gasparus Uram, és Süweghiarto Adam
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uettek fel töle kereszkedésre hatt száz forintott, de miczoda kereszke-
désre, nem tudom. Azt is tudom, miuel Reglat is attarn Czontos szolga-
íanak, hogy azon ontt ky uítte az Orszogbul, de houa, nem tudom. Azt
is hallottam az Zidoktul, hogy huszonharom forinton attak rnazaiat azon
annak, de nem pinzel fizették nékiek az arrat, hanem Bürökkel, az Bü-
röknek is pedógh arrat szakasztottak tizenkilencz foririton. Azért arrul
semmit sem tudok, ha uolt é Czontosnak, awagy Casparusnak Süwegh-
iartoual edgíöt ualami tarsasagok az Zidokkal.

2. testis. Generesus dominus Franciscus Brunczwfk, juratus, exa-
minatus f'assus est. Tudom azt, hogy kettök közül ualamellik uagy Gas-
parus uagy Süweghíarto Adam attak pénzt kereszkedésre az Zidoknak,
de mennit nem tudom, de nem a uegre, hogy czak onnatuegienek raita,
hanem másféle marhat us, az kinek az orszaghban kelety uolna, és ha
mi nierességek lészen, hogy eö nekik is adgyanak abbul részt, az mint
magatul Gasparus Uramtul értettem. Azt is tudom, rnert Ray Gaspar
Uyhely harrníczados recognátáoiaoul értettem, hogy Zidok induoaltak bi-
zonios számu ont Galgoczra, s az utan Czontos Marton educalta innen,
az mint az szegeny Attiam Regestromibul is ky tetszik, de hogy Gaspa-
rus és Süweghiarto Adam .inducaltak és educaltak uolna, nem tudom.
Azt is tudom, hogy az előtt is rnégh szegény Attiam harmiczadosságá-
ban hordottak ontt az Zidok ide Galgoczra, akkor is Czontosnak astak ell.
de Czontos nem akar-t harmíczadot fizetau tőle, monduan, hogy az Zidok
immar egyszer megh harmiczadoltak, azért ő nem tartozik masodszor
fizetni, ugy ostan szegény Attiam Uram tuttara atta az dolgott Nemes
Kamoranak, kirőlleuelet is irt ostan Attiam Uramnak az Kamora, hogy
megh uegie Czontos Martonori is az harmiczadott, míuel azon marhatt
nem maga szügségére wészy, hanem edueallia az orszaghbul s ad tertlas
manus adgya, mely leuelet én mostany harmiczados Uramnak Preczinsky
lVIik,losnakin specie producaltam,

3. testis. Georgi-us Dobrcnoky juratus, examinatus, fássus est. Hal-
lottam egyszer Contratul. hogy panaszolkodott előttem, im ugy rnond,
mit ezelékeszik Süweghiarto Adam, az Zidok hozton hoztaik be az mar-
hat, ugy mint ontt az hazahoz, ott rakíak le, eo pedigh czak tuttunkra sem
adgya, czak maga mazahláa, maga az nem uolna szekas. Lattam mikor
Czontos szekerén nittek ontt Süweghiarto Adam hazabul. de menndt nem
tudom, azt sem tudom Uyuarbul ostan houa uitette Czontos.

4. testis. Johannes Gombkötö, iuratus, examinatus , fássus est. Tu-
dom azt, mikor Uyuarbul rketitszekerrel jötteik Czontos Martonnak ide
Galgoczra onért, rnégh magam is akkor Uyuarhul azon szekereken jöt-
tem ide haza Galgoczra, s az szelgaia Benedek newő beszélte, hogy uet-
tek ont Süweghiartotul, én ikérdeztem osztan tü1e, houa wiszik, ha megh
ueszík, eő azt monda, hogy bizony Törökneue Én megént tudakoztam,
mit míuelnek az Törökök azon Onbul, kire felele azon Benedek, hogy
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ky gombot czinal maganak belőle, s ky onoz uéle. Lattam osten >itt is
immár Galgoczon, mikor Süweghíarto hazanal harern hordobul ky töhtöt-
tek az Ontt s felhantak, rnazaltak, laz ky nem teczett azon Benedeknek,
kys hant abbul az Onbul Ieghfőképen az .ky eösze uolt őnttwe, monduan
ugian ott publice, hogy az Török afféle ösze ont nem uészy, azon On
körül pedégh Iorgolodott Süweghíarto Adam és Zido, de Gasparust ott
nem lattam akkor. Megh ualastuan Benedek az ontt, megh mazaltak
osztan, megént uionn osztan azon hordokban uertek, egy hordo mintegy
niolcz akos uala, az kettej megént mintegy hatt hatt akos. Az on pedégh
igen szép Talakbul, Tanérokbul, nagy On kannakbul ualo uolt.

5. testis. Marcus Moisesowich Judaeus iuxta formam in Regni dec-
reto expressam, iuratus, examinatus, fassus est. Hogy én elejőtől fogua
tarsaságba lettem uolna Gasparussal, és Süweghiarto Adammal keresz-
kedésben, nem uoltam, hanern mas Zidok uoltak. Uyhelyből Abraham,
az masik Marék Stiasny fia. Annak fölötte Marek Samuel, Marék Joseph
Trenchinj Wamosok, sén pedégh cZ3Jkaz Uyhely vámon uoltamakkor.
Történt egyszer, hogy az Abraham Zido, rnírrthogy jllnmar maid fél esz-
tendőtől fogua edgiöt kereszikedtek Süweghiartowaű és Gasparussal, te-
hat köuetett küldött az Ábraham hozzatok, hogy eö neky olyarosa ta-
lalkozott, az ky azt kéwannía, hogy OnU szerezzek, eö megh adgya az
arrat, az az Aros pedigh Czontos Marton uolt, de hogy mégh pénzt is
többet iküIdgienek, hogy fehéseb Ontt uehessen, ha ikeduek uagion ahoz.
Melj Abraham köuettieoszton uisza megn jöuén, azt hozta walasztul
Abrahamnak, hogy bizuast megh SZeT€ZZeés megh ueg:ie az Orrtt, ők
arra rea alla nak, és pinzt is röuid nap Uyhelybe hozzak. Ezt értnén Ab-
raham Zido, megh szerzé az Ontt, Azonban egy nap czak ell jöue oda
Süweghiarto Adam lohaton, pinzt is hozott egy nehany szaz forintot, az
kíwel megh fizettek az Onn arrat. Azután Galgóczra hozak azon Ontt
Süweghiarto Adam hazahoz s azon haztul el is uitte oszton Czontos Mar-
ton, pinzt as adott aJkkor ugy teczík hatt szaz forintigh azon Oriért Czon-
tos, mely pénzt Ábraham Uyhelybe is hozta s el :is uégezte Ábraham
Czontossal, hogy ugian azon az pénzen vegien mégh töb ontt, azt is ell
ueszy ;tőLük,ugy oszton megirrt több Ont szeréztek azok az Zidok, az kik
Tarsaságban uoltak ..En .ís azutan attam azon Tarsaságra .magannott, mi-
kor .immar másodszor köllöt !behozramk Galgoczra az OnU, azt be hoz-
uan, eston uittök Gasparus Uram hazahoz, ott le rakuan, kuldöttünk
köuetet Uyuarba Czontoshoz, hogy az Ont megh hoztak, hanem jöiön ell
érette, minthogy megha hatta, hogy szerezzönk. Azonban az köuet wa-
lasztul azt hoza, hogy Czontos rnost kőszuenies, ell nem jöhet érette, ki
miat oszton mj ell busultunk, mert maid egy fertaly esztendeign heuert
rartunk. Hanem ugy oston egyszer el jöue, azon Czontos szelgaia pari-
pan hozank, rnj azon anna! harmari ualank Zidok. Én, Ábraham és Ma-
rek Samuel, azonkéwöl Gasparus és Süweghiarto. Kérte azon szolga az
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Ontt illien forman, hogy most Czontosnak ninczen pénze, hanem Bü-
rökett ádd érette, ikibtmi megh is czelekedtök, hogy osten Bürökért oda
attuk az Ontt, s akkor mikor az Bürökett ell hoztak az Onértc, akkor
maga is je11en 'llo1t Czontos Marton. Az Ontt mérte az Wasarbiro, ugy
teczik nuszonharom maza uolt, az mazalasnal Motony Uram js uolt, Gal-
goczy Biro Uram is hasonlokeppen, Süweghiarto Adam, de Gasparus
Uram ki sem jött az szobaiabul, miuel haragutt Czontosra, hogy oly
késsőre iart az Oriért. Az mi az szarriadast Illety, egyszer el jöttek ide,
Galgóczra az Zidok, hogy szarnott uessenek Süweghiartoual és Gaspa-
russal. Szarnot uettuén fel irak menny pénzt adott Gasparus, rnenn it Sü-
wegbaarto; az Gasparus pénze uolt huszonkilencz forint .heián hétt szaz
az Tarsasagba, Süweghiartcé tizenöt forint hejan hétt szaz, az niereség
is kettőre Mtt száz forint jött uolna, de Gasparusnak én tuttomra czak
egy pénz haszna nem jött kezébe, hanem az a hétt szaz forint kettők kö-
zött, úgy rnint Zidok keözeött és Süweghiarto Adam között ell tenele-
dett, hanem Gasparus Uram akar mégh egyszer szarnott uetny az Zidok-
kal és Süweghiartowal. Azonkéwöl mégh hatt szaz forintot as kertek
uolt kölczön Brunczwik Tobiasnétől, azt is azon kereszkedésre közbe
attak uclt, de azon pénzt ennekern .köllöt irnmar Je tennem Gasparasnak
és Süweghiartonak, ők pedégh oston le tették azon Aszonynak. Az teöb
pénzt, ugy rnint hétt szaz forintot huszonkilencz forint héján én fizet-
tem Gasparusnak, egy részére kész pénzöl, egy résznire marhajul. SÜ-
weghíartonak is, rniuel nem uolt íkészpénzek az Zidoknak, azt az hétt
szaz forintott giapiuwal fizettek megh, Mikor én kérdeztern Czontostul,
houa uiszy azon Orrtt, eő azt rnonta nékem, mi közöm hozza, houa uiszy
eö, elégh az ha én megh adom az arrat tinéktek. Az onnak harrniczado-
lasa Uyhelyben uolt, mi Zidok és Gasparus Süweghiamtowal itt Galgo-
czon semmit sem harmiczadolturuk, czak wisaltattukí l) az Czéduliatt, Az
orinot éppen az Czontosnak rnellet ell hoztuk .uolt Gasparus hazahoz, eJl
nem uette, hanem tizenegy mazaiat Trénezenben uittem, és ott attarn
ell. Az orinak mazalat huszonharom forinton, az Barany Büröket vettök
százatt tizenkilencz forinton teöle.

6. testis. Petrus Jelen. 7. testis. Isacus Sklar Judei similiter iuxta
formam in Regni Decretc expressarn iurati, examinati, fassi sunt. Tud-
giuk, hogy ezen Zidolkk.3il,Abrahammal, Marek Stiasnj f'iawal, Marék
Samuellel, Marék Josephel :legIhelsőben Gasparus Uram, és Süwegh-
iarto Adam egy Tarsaságban és kereskedésben uoltak. Azutan mintegy
féll esztendő rnuluan, ueiJték magok íközzéMoysesowioh Mankott, Uyhely
Wamost. A2'Jtis tudgúuk, hogy feles pénzeik uolt ebben az kereszkedés-
ben. Azt is tudgiuk, hogy cnnott uettek az Zidok side hoztak Galgoczra
Gasparushoz, és Süwcghiarto Adamhoz, és innen GaJ.goczrulattak eil
oszton Czontosnak. Az rnikor pedégh ell jöttek ide azon Zidok Gal-
goczra szarnadasra, s uagy Gasparus hazahoz mentek s nagy Süwegh-
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iartoéhoz, s mink közikbe akarank mennj, awagy ha tudakoztunk, mi-
czoda ikereszkedesbe indultak, soha megh nem akartak mondanj, sőtt
mindgiarast ky küldöttek bennünket magok iközills mégh az itt ualok-
nak ds, úgy mint Gasparus Uramnak, és Süweghiarto Adamnak megh
hattak azon Zidok, hogy minekönk rnegh ne jelenezek edgiekünknek is,
Iéluén attul, hogy rni ozton mas Zidokkal megh ne jelentettok Holna, és
hogy azon Zidok is clljan rnarhaual kereszkedest ne indetottak uolna.
Lattam, rnikor mazaltak azon Ontt Gasparus Urammal, ott uolt Motony
Uram is, Mitos Janos Galgoczy Biro, mikor mazaltak, az Wasarlbirope-
dégh mazalta, de hany maza uolt, nem tudom, rnert én eston ell rnen-
tem onnét. .Miezt sem tubtuk ez előtt, hanem hogy fogsagban attak uolt
bennünkett, ott beszélte minekönk az Marko ezen kereszkedésről valo
dolgokatt.

8. teseis. Generesus dominus Stephanus Kowaczicz, íuratus, exami-
natus, fássus 'est. Egiebet nem tudok ebben az dologban, hanem hallot-
tam Szilagy Mihalyriak szaíabul, mikor mondotta,hogy Ujuarban talal-
kezott uolna Czontos Marton hazahoz menni, latott feiér Ontt hordok-
ban ottan. Kérdezte oszton azon Szilagy Mihaly Czontos szolgaiat, Be-
nedek newőtt, meczenekt l) azon orinal s houa uiszik, kire azon Benedek
monda Szilagy Mihalynak, édes Batiam, Töröknek adgiuk, de kérlek
senkinek megh ne mond édes Batiam. Kire azon Szálagy feűele Bene-
deknek: Jo Eőczem, ne Iely attul , hogy ualakinek megh mondgiam, csak
ky éneklem s ezt hallottam Szilagy Mihaly szaiabul, mint járt azon
Czontos szolgaiaual Benedekkel.

9. testis. Georgius Kösöghy .iuratus, examinatus fassus est. Idem,
ut praeccdens ún ordine testis 8. per omnia.

10. testis. Stephanus Szente, Iuratus, examinatus, fassus est idem,
ut praecedens Jn ordine 8. et 9. testes per omnia.

11. testis. Jacobus Fornfest, Iuratus, examinatus, fassus est. Nihil.
12. testis. Georgius Szayha, iuratus, examinatus, Iassus est. Egiebet

nem tudok ezen dologhban, hanem egyszer Gasparus Uram panaszol-
kodott az mészárszékben, hogy ualami hamis minczérrel mérte Holna
Wasanbiro ualami fejér onnot, és hogy az miatt nem kevés kart uallot-
tak az onban.

13. testis. .Ioannes Gaczy, iuratus, examinatus fassus est. Tudom
azt, mikor egyszer Süueghiarto Adamné jött az én mészárszékemben,
egy Zido is uele uolt, rneretet uelem egynehany On Tálait, szépet, megh
méruén monda: én ezekért az Talakert rnas On müwet adok, hany font
uolt rmmar nem emlekezhetern. Annak fölötte jöue egyszer Gasparus
Uram rnészárszékben haraggal monduan, hogy ualamj hamis mánezért
atturuk nJéikj,az ikiueilhazanal ualami fejér Ont rnért Wasarbiro, én tala-
Iam eő klmének mondanj, hogy az minczér netalarrtan jo lehetet, de az
kéz az kj rnérte, talari nem uolt jo, mely szemert akkor czak megh nem
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uert Gasparus Uram. Monda azt is, hogy azon minczérnek oly fogyat-
kozasa uala, hogy hatt maza onon hatuari forint karok uolt.

14. testis. Mathias Seleczky magister fari iuratus, examinatus, Iassus
est. Azt akkor tuttam rnegh, hogy Zidokkal egy kereskedésen uagíon
Gasparus Uram ésSüueghiarto Adam, uniker Gasparus hazanal fejér ontt
maza1tam, rneiy Onn uolt, az kitt én rnazaltam egyszer ugy teczík hu-
szonkett maza, rnasodszor hétt maza, azt Czontos Marionnak adtak, hogy
egy kereskedésen uadnak Zidokkal, :igy tuttam megh, ségétettek Iepe-
dőkbe oda hordani az rnazara. Süweghiarto Adam Uram ott is forgole-
dott, Gasparus Uram is, mikor oston az mazalastul kértem pénzt Zidok-
tul, az ky warosra jar Zido monda nékem, hogy eö nem fizethet, hanem
Gasparus Uram és Süweghiarto Uram fizetik megh, miuel vwék ugy
mond ez az fejér on. Czontos is külömben fizetett megh az faratsagért,
Hoztak osten ualahonnan ualamj ueres bort, mely bort az mazalaskortt l)
ittunk, én azonban tudakoztam Czontostul, minthogy Török országba
hordgya ugy mond kgd Czontos Uram az iJlien anti, mitt míuel az Tö-
rök uéle, kíre monda Czontos Marton nékem, hogy az Török gombott
czinal maganak belőle. Lattam, mikor néha ell mentem Gasparus Uram
hazahoz, hogy Zidok is ott uoltak, asztalnal üluén, számadások is uolt
magok között, de én nem tuttam. miről uetnek szarnott. Ezt is tudom,
hogy az mazalas utan mintegy hétben pirongatot engem Gasparus
Uram, hogy miképen mértök azon Ontt, hogy eö nekiek hatt ma-
zajok mérödött ell, hogy ky miatt hatuari forint kart vallottak. én megh
mondam eö klmének, hogy én jol mértem, de az maza rniczodas uolt,
nem tudom, hiszen ugy mond kItek maga hozta az mazat, én immar
készen talaltam.

15. testis. Matthias Nowak, iurabus, examinatus fassus est. Egiebet
nem tudok, hanem Gambkötő Jim os, az ki az Ur szolgaia, mondotta én-
nekem, hogy szeméuél Iatta, ott is uolt Süweghiarto hazanal, Zidok és
Süweghiarto Adam miczoda fejér Ontt adott Czontos Martonnak. mely
on hogy igen szép miw uala, beszélte. Azt osten, hogy eősze uerték uolna,
mint, és ihordokíba helyeztették s ugy teczík kébt szekeren uették ell,
az ideje maid Illieri tajban uolt, kikeletre, mikor azon ontt el uették, Azt
is monda nékem azon Gomlbkötö János, hogy megh tudakozta ugian ott
akkor az mazalasnal, houa uisZlikazon Ontt, Czontos szelgaiatul Bene-
dektől, kire Benedek megn monda nékj, hogy bizony Töröknek uiszik
Budára, és hogy az Török rnas marhatt ádd nékik érette. Tudom azt,
hogy Tisztarto Uramnak és Motony Uramnak Szeczy Andras Uram ha-
zanal Szilagy Mihaly megh monda, hogy Gaspar:us Uram, ésSüueghíarto
Adam attanak fejér Ontt egynehany mazawal Czontos Martonnak. mely
Ontt hogy Török országba uitetj Czontos Mariton. Monda azon Szilagy
Mihaly, hogy az Urnak is megh jelenti azon dolgott, mel1et oston megh
is jelentett.
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16. testis. Generesus dominus Stephanus Czerődy, Sacrae Ceasareas
Regiaeque Maiestatis 'I'ricesimae Galgocziensis Contra. Tudom azt, hogy
Gasparus Uramnak és Süueghiarto Adamnak uagion pénzek edgiöt Zi-
dokkal ualo kereszkedesben. Azt ,is tudom, hogy az Zidok be hoztak az
fejér Ontt ide Galgoczra, és innen attak eM Czontos Mar tonnaik, mellet
Galgoczrul magha szekerein ell uitetett Czontos. Maga is megh harmicza-
dolta Czontost. Hallottam pedigh, hogy az Czontos azon Ontt Töröknek
adgya be. Azt tudom, hogy Süweghíarto Adam hazatul uittek Czontos
szolgaí hordokban fejér Ontt, mellet mégh az korczolasok uontak fel
Czontos szekereire, de mennj maza lehetett, az nem jutthat most eszem-
ben.Mikor harmiczadoltak az Ontt, nem léuén pénze Benedeknek, Czon-
tos szolgaianak, .Süuegiarto lett közes érette, s azután ugian azon Sü-
wegiarto Adam megh fizette az harrniczadott.

17. testis. Paulus Soós, iuratus, examinatus, fassus est. Egiehet nem
tudok, hanem egyszer ky megiek hazarnbul s hatt eleő talaltarn Czontos
Marion szolgaiat, Benedeket, kérdeztern azon Benedeket, mi joért jött
most Ga:1góczra,kire monda nékem, hagy ualami fejér Ontt Illett Sü-
ueghiarto hazanal s azt rakatta fel szekerekre, és hogy Uyuarba uiszik.
Az ont monda, ugy .teczik, hogy Tizenhatt maza uolt, de én oston töbre
nem tudakoztam.

18. testis. Nicolaus Lenhar t, 'Íuratus, examínatus, fassus est. Nem
tudom azt, ha uoltak é Zidokkal nalami kereskedésben Gasparus Uram
Süuegiarto Adammal. hanem az rninemő fejéronniok uolt az hordok-
ban, azt tudom hogy magokénak tartottak Gasparars Uram és Süwegaarto
Adam. Mikor pedigh egy Uyuari magtar el jött is azon Onért, akkor .is
magok forgolodttak k>örülötte Gasparus Uram és Süuegiarto, Mazara is
magok szegétettek hordan] és mazara raknj. Az Ontt Uasarbiro mazalta,
és az a Maíér newő Zido, ugy tecZJikharom hordoba uolt azon Onn,
mennj maza lehetett, azt nem tudom.

19. testis. Magdalena Dianiscwi ch, consors Michaelis Fazan. jurata,
examinata, fassa est. Tudom, hogy uolt Onn hordoloban Gasparus Uram
hazanal, azt ds tudom, hogy nalami magiar embernek attak ell. Hogy
megh mazaltak, azt is tudom. Gasparus Uram és Süuegianto Adam is
uígiaztak annak az megh rnazalasara, de én azt nem tudom, oston houa
uitték azon Ontt, azt sem tudom uolt e Tarsasagha Gasparus Uramnak
és Sűuegiarto Adamnak a Zidokkal.

20. testis. Domanus Petrus Apotícarius , íuratus, examinatus, fassus
est. Tudom azt, hogy egy kereskedésen uolt Gasparus Uram és Süuegh-
iarto Adam az Zidokkal, mert pínzt is uettek fel kölczön Brunczwík To-
biasnétől, azt is az Zidolknaikattak keozkereszkedésre. Am is tudom, hogy
Ontt hoztak az Zidok, el Is attak Czontos Martonnak Uyuarban, de hogy
én azt tudnám, miczoda Contraecusok uolt Gasparusnak és Süuegiartonak
Czontossal, nem tudom. Azt se tudom Czontos Uyuarbul houa uitte azon

362



Ontt. Az minemö haszrick uolt azon az Ononn, az Zido beszélte nékem,
hogy mintegy hétt szaz forintigh, de az a haszon Süuegiarto között és
Abraham Zido között, mégh rnint ez may napik( !)is el uagion teuedue,
Gaspar-us Uram czak egy pénzt sem latott azon haszonbúl.

21. testis. Magdalena, consors Nicolai Lenhardt. Jurata, examinata,
fassa est. Tudom, hogy Gasparus Uram hazanal haram hordo fejér Onn
uolt helyheztetue, arra az onra az én gazdamnak uolt mindenkor gond-
gya, mert az Zidok rea kérték, és fizettek is nékj legh Eképen azért,
hogy az Abronczokatt mindenkor erősítette az hordoken. Annak fölötte
arra is kérték a Gazdamott, ha cök jelen nem lehetnének, s tamadna
nalahogy tüz az Uarason, hogy megh is gondott uiselne azon Onra, ők
meg fizetik neki az irarit ualo fara tsagat is. Tudom oston azt is, rnikor
Kowacz Janos haza megh giult és megh éget uolt, akkor ell jöttek ua-
larni magiárok szekéren azon Onért, de houa ualo magiarok uoltak,
minthogy arra kewés gondom uolt, nem tudom. Azt is tudom, rnikor
nappal megh mazaltak az Zidok, estue eston megént eősze ueruén az
szép talakott, azon hordokban raktak az Zidok, rnasnap osten uittek ell
azok a magiarok, de houa, nem tudom.

22. testis. Johannes Mitoss, Judex pro tempore oppidi Uy Galgocz,
iuratus, examinatus, Iassus est. Azt tudom, hogy Gasparus Uramnak és
Süueghiarto Adam Uramnak uolt ualami pénzek Zidokkal edgiött ualo
kereszkedésben, de Czontossal, hogy ualami értelmék lett uolna, nem
tudom. Azt is tudom, hogi Zídok nem czak Ontt hoztak awagy czak On-
nal nem kereszkedtek, hanem másfele marhamal is, Waszonnal és egiéb-
féle portekawal. Azt is tudom, hagy OnU hoztak az Zidok, de írnmar ak-
kor JUoItualami tarsasagok uélek, azt nem tudom. Hallottam, hogy Czon-
tosnak ell attak azon OnH, de eő Iioua uitte, nem tudom, s hogy attak is,
nem tudom. Azt is tudom, hogy Czontos azon marhaért Bürt hozott az
Zidoknak, az Zidok pedégh ugy uittek azután Slezáaba. Tudom, azt is,
hogy szamadason uoltak itt Zidok, de azon szamádasnak nem szakadott
uala uéghe akkor, mégh most is abba uagion, mert Zidok rnindiarast
azon éjel ell merrtek.

23. testis. Generosus dominus Joannes Radwani, Illustrissimi do-
mini comitís, domini Adami Forgach etc. honorum Galgócziensium pro-
visor. Juratus, examinatus, fassus est, idem per omnia, ut praecedentes
in ordine 8, 9. et 10 testes. Addendo, hogy én Motony Istuannal edgiött
mentem Szilagy Mihalyhoz, talalrtuk Séczy Andras hazanal. ky héuán
ötett Kuczar haza eleibe s kérdezuen azon Szilagy Mihalytul, miben lé-
gien azon dologh, fel uette az kétit Ujatt eszküuéssel rnonduan, hogy azt
is hallotta szaiabul Czontos szo1gaianak, hogy Gaspar-usnak és Süueghiar-
tonak egy consensusa uagion az dcereskedésben Czontossal.

24. testis. Joanries Nagy, iuratus, examinatus, f'assus est. Hallottam
szaiabul egy Petro newő Zidonak, az ky üweges, mikor mondotta, hogy
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egynémely Zidok keözöttök Gasparussal és Süwegiarto Adammal egy
kereskedésben uadnak, és -hogy pénzek uagion köztök s fejér Onnal
hogy kereskettek etk:koraigh,rnonda, hogy immar is attak szaz mazaigh
Ontt CzontosMartonnak. Monda azt is azon Zido előttem, rnikor kér-
deztem tőle, hogy houa hordgya Czontos azon Ontt, hogy Törők or-
szaghba hordgya. Monda azt is, hogy azon Zido mondotta, hogy most
is uagion Eöttuen mazaigh ormok, de nem akariak adnj Czontosnak,
miuelugy rnond, mégh most is adoss az előbenj Oriért.

25. testis. Generosus dominus Andreas Séczy, Illustrissimi domini
comitis, domini Adarni Forgaoh perperui de Ghérnes etc. Aulae f'ami-
haris, .iuratus , examinatus , Iassus est. Tudom s hallottam azt, hogy ell
buczúzott az Uramtul eő Naghatul Szilagy Mihaly s Erdély felé ké-
szölt, hittam magam hazahoz egy Ikiss fölöstökömre. Azonban oda jöué-
nek hazam elejébe Motony Istuari és Tisztarto Uram, Radwan Ferencz,
ky szelétottak hazambul, hogy ualami beszélgetések uagion uéle, kire
én is ky mentem Szilagy Mihalial, engem osztan be küldének, ne hall-
gassam, nnert magam ualo beszédgiek uagion uéle, én oston be men-
term, azonban el wégezuén beszédgieket, be jöue megént Szilagy ha-
zam:ba. Kérdeztem oston Szilagy Mihalt , miczoda titkos beszédgiek
uala az Uczan, káre monda nékem Szálagy. Az Lélek kuruak kérdez-
nek arrul, mint jártam Czontos szolgaiaual Benedekkel, és miczoda fejér
Ontt attak Zidok, és Gasparus Süuegiartowal Czontosnak. Kire monda
előttem Szilagy Míhaly, hogy igy felelt mékiek. Lélek kuruak annj sok
szép Ontt rontanak ell Süuegiarto hazanal az Zidok, s oda attak Czon-
tosnak. Soha sem Iattam töb Onn Iczét és meszelt, mint akkor. Kérdezte
is ugian akkor Szálagy Míhaly, az mint maga monda nékem, Czontos
szolgaiat, mikor ell tköllött uinnj az Onnt, houa uiszitek Benedek ez sok
fejér Ontt, kire Szilagynak felelte azon Benedek, bizony ugy rnond,
Török országba adgiuk, am az Zidok ősze giüítík, és ide be hozzak az
Warosra, Galgoczra, s innen megint dtt ualok tartnak egy kereszkedest
uélek, azok uelek edgiött ky adgyak mine!könk. Ezeket monduan azon
Benedek, rnonda azt is, de énczodahkozom, hogy az Urnak eö Nagharrak
ez hirewel mincz, mert ha tudna az Ur, ez í.llien allapotért az én Uram-
nak lis Czontos Martonnak kart tehetne eö Nagha. Monda azt is előttem
azon Szilagy Mihaly. En azt tut tam, hogy az Lélek kuruafiak, minthogy
az Ur alattaualoj, és szolgai, megn jelentették az Urnak hűtessek léwén,
de miueI megh nem jelentették, magam jelentem megh, az mint megh
is jelentette. Monda azt is, hogy kérte azon Benedek, senkinek ne je-
leneze ezen dolgott, de Szilagy Mihaly monda, hogy ky nem jelenti,
czaikky énekli. Monda ezt ds előttem azon Szilagy. Czodalkozom Motony
Istuanon is, az Lélek kurualian, az Urnak eő Nagharrak héw szolgaiaua
tészy magatt. stutta azt az allapotott. mert maga ,isOnn tal att uett azon
Onn míw közöl, s megh nem jelentette az Urnak eö Naghanak, azért nem
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igaz szolga, rnert én ha tuttam uolna, s hogy eök hüttös szelgak léwén,
s mégh nem jelentteték az Ur-nak, én magam régen megh jelentettem
uolna.

26. testis. Joannes Keczkernéthy alit-er Barbély. Juratus, exarnina-
tus fassus est. Tudom azt, hallottam is míkor Süweghiarto hazanal ko-
Iomparoztak s zörgöttek az onnal, tallakott és egiéb féle Ontt eösze uer-
tek. Azt is lattam oston, mikor ky jött az terhes szekér Süweghiarto
hazatul, mely szekér ugian megh haylott az Terh alatt. Kérdeznén eston
Uaczon lakozo Tar Istuantul, az ky ugian azon szekér mellett uolt akkor,
houa uiszik annj sok szép fejér Ontt, s mi hasznok lehet raita, holott
itt is Galgoczon, s másutt is affele szép müwet el adhattna az ember ja
pénzen. Kire monda nékem azon Tar Istuan: Uram az haszna ennek
sokkal nagiob lészen arrnal az marhanal. az kitt onnan belől ky hoztunk.
Egiebet nem tudok mondany .

Paulus Iwanoczy Judlium
Cattus Nitniensis mp.

(gyűrűs pecsét)

Paulus Szilagy Jur. Assessor
Comitatus Nitriensis mp.

(gyűrűs pecsét)

OL. Forgách-család levéltára.

674.

1657. március 8. Gyttlafejérvár. Olasz Ferenc három gyttlafejérvári
zsidó kereskedővel 1000 forintnyi áru dolgában kötött szerzádése.

"Mi Tarazközi Ferencz Fejérvárt eggyik káptalan és Bekesi János,
Viza:knai György Deák s Posgaí Mankó Fejérvármegyeben Fejérvárat
lako residentias Nemes személiek, adgiuk emlékezetül minden rendbő-
lieknek, kiknek illik, ez levelünk. rendiben : Hogí az jelen való ezer hat
száz ötven hét, id est 1657 esztendőben, die octava Mensis Martii, híva
minket becsületes ió akaró Urunk Dervendll Olasz Ferencz Uram ugian
itt Gjula Fejérvárat az keretesen belül olasz (alias sidó) uczában. Nem-
zetes Kamúthi Farkas Uram felesége Jazbrényi Sophia Aszszony házá-
hoz, mely háznak szomszédsága egi felől néhai Horvát Gjörgi Relictája
háza, más felől néhai Nemzetes Kemény Boldisáré; jelen .lévén az fen
megh ernletett háznál commoráló sidók, ugy mint Salomon, Mardochens
és Isák és jelenték minekünk egyenlő akaratbol kőzönségesen mind né-
gyen, ugy mint meg nevezett Olasz Ferencz és me.gh ernletett három
sidók, rniképen az el mult napokban neminemü Kalmár áruk vásárlása
dolgabul componáltak és conveniáltak vólna egimassal , ugy hogy Olasz
Ferencz Uram adott vólna az speciticalt három sidóknak holmi Velen-
czei drága selyem marhákat ezer forint érőt; mely somana ezer forint-
nak megh fizetését fogattak az fen megh irt három sidók, az felyül megn
irt esztendőtől és naptul fogva megh számlálván, harmadik esztendőnek
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ezen specificált napjára, az az a data Praesentium, ezen napra, el telvén
három esztendő, mmden haladék és tergíversatio nélkül, Olasz Ferenc
Uramnak, avagy ő kegyelmétől arra rendeltetett emberének megh adni;
és ha történnék az három sidók közzül valamellyiknek halomása, az
kettei tartozzanak satdsf'aciálrrí ; és ha történnék, hogy csak eggyik ma-
radna élethen közz,Ülök, 'Ugy is az eggyején vehesse megh. Ha penigh
intermedio temporis mindhárman decedálnának: az ő házasokon. Posteri-
tásokon, maradékokori vehesse megn az ezer forintot Olasz Ferenc Uram
avagy arra rendeltetett embere az praengalt napra az három esztendő
el telvén; avagy penig:h Olasz Ferenc házosi és Posteritási, avagy csak
legataríusi és Bonatariusi is Praeserrtiurn Eterarum vigore. Mely ezer
forint adóságh megh fizetését ha eléb eléb halogatnák holmi szines mód
és praetextus ,alaH: szabad légyen Olasz Ferencznek és azoknak, quorum
intersit. minden hellyeken, falun, városon, réven, harminczadon, vámon,
uton, útfélen, Urak, Nemesek, Capitánok, Hadnagyok és egyéb Tisz.ívi-
selők háta megett minden szóval nevezeridő marhajokhoz hozzá nyulni,
arestalná, magának satisfactlót Impendálaui az prae (... )lt ezer forintigh
in duplo cum refusione expensarum et damnorum exincle emergentium.
Ha penighlen elegederidő marhájoik nem találtatnek az megh nevezett
sidóknak: magok személyekhez is hozzá nyulhasson, megh fogathassa, fog-
ságban, tömlöczben fogva tarthassa mind addigh, miglh az somma pénzt,
épen es egészen megh nem fizetik egy Vice-Ispánt, vagy szolgabirót mel-
léje vévén vagy arra rendeltetett emberét Olasz Ferenc Uram. Ha penigh
mind hárman decedálnának az megh emlétett sidók: az ő házasokon és
Posteritásokon ezen megh drt processus szerént vétessék megh az megh
mondot samma Penz,

Mely felyül emlétett adosságh megh vétele ellen sem inhibitio,
contradictio, repulsio semminemű remediúrn juridicum, ne gratia quidem
Principis suffragallyon. Mely dolognak nagyub bízonságának megh erő-
sétésére mind két részrül rni előttünk kezeket bé adván, attuk mi is ez
Ievelűnket kezünk irásával és szokott pecsétünkkel communialván és
roborálván, fide nostra mediante. Datum anno, die et loco supra notatis.

Correcta per eosdem. lidem qui supra.
Franciscus Tarazközi rop. Joannes Békési mp,
Georgius L. Vizáknai mp. Marcus Posgaí rnp.

OL. Gyutaíejórvárt kápt. XVI. Protocol.lum, "Deum time", p. 151. - D. M.

675.

1657. március 19. Nemes Bikk (Borsod m.).

Sido Mátyás elzálogosít egy fél házhelyet 141/2 magy. forinton.

OL. Melczer-levéltár,
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676.

1657. április 12. Pozsony. Esterházy Pálnak az ő zsidó jobbágyai bizo-
nyos harmincadokra néző folyamodásuk mellett írt levelére Zichy Ist-
ván válaszolja, hogy a lehetőség határáig kedvező módon fog dönteni.

.Tllustrissíme Comes, Domine Affinis observandissime, salutem ser-
vitiorumque recomrnendationern.

Az Kgd levelét becsülettel uettem, mellyet Zsidó Jobbágy rnellett
irt, kiket én megh halgattván consistorialiter, nem vagyok szinte idegen
hogy Instantiájok, az Kd interpositiojára nézve, ne secundáltassék jó
conditioual; de rniuel kötelesztetem az eő fölsége Jöuedelmének szaporé-
tására. s conservatiojára, tanáchosnak ítéltern elsőben némely harmin-
czadosok által ezen dologrúl infomáltattny, mely megh lévén, azután
deliberalök felőle, :meghuyétván ugyan, ha az eö fölsége részének nem
praejudícal, az Contractust, de az elötti Annualis Summát is valamenny-
re megh szaporétuán, rrnuel az Uy Vevtigalisban is az marha s- kalmart
partekának harmánczadgya teobre neuelkedet. Éltesse Isten sokáigli sze-
renchéssen Kgdet. Posony, 12. April. 16m.

Illustrissimae Dominationis Vestrae servitor etaffinis addictissimus
Ste: Zichy m. p.

OL. Esterházy cs. budapesti hitbizom. ltára: Repos, 83. Iasc. J., n. 142. - D. M.

677.

1658. dec. 30. Lózs. A lózsi úriszéken a földesúr, Viczay nevében panaszt
emelt ügyvédje abonyi Szabó György ellen, mert az 1658. okt. 18-án
megverte Sidó Dánielt, az ő vámosát és ezáltal megszegte a frangot. Bár
bebizonyosodott, hogy a verekedést Szabó György kezdette, a szék még
is elejtette a vádat, mert a zsidó vámost nem védelmezni kell, hanem

el kellene mozdítani állásából.

"Causa praefati domini Actoris contra agilern Georgium Szabó de
Abony, servitorem videlicet suum, veluti In cansam attractum.

In persona eíusdem domini Actoris idem," qui supra cum iisdem.
Proponit. Hogy az J(n causam attractus) Jn anno praesentí 1658. in ipso
festo B. Lucae Evangelistae régi be vet frangjat az Városnak megh vet-
vén, midőn akkor it Vásár let volna Looson, az frang ellen hatalmasul
Vámosnak házára rnent, és azon Vámosát, Sido Dánielt megh verte
praeiudicio eiusdem domini Actoris graví et manifesto. Kivánja azért
az dominus Ador, hogy az J. mind az frangnak violálásáert s mind az
Vámos megh veréséert külömb külömb convincaltassék, melyröl tör-
vént vár.
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J. personaliter adstando azt mondgya, hogy eö neki Rabja lévén akkor
az Sido Vámos házánál, a végre ment oda, mint Rabjához, hogy megh
lássa, azonban az Sído, midőn az Ur szelgájára támadot volna, Szabo
Ferenczre, tehát az rnellet talált volna szolni es eö rea ,is reá tamodvan
azt szitkokkal illette es verni akarta, azonban eö is az maga oltalmában
találta megh ütni, mvel hozzá ütöt, es ha az fejét félre nem vonta volna,
meg is ütötte volna.

Procator domini Actoris protestál az J-nek feleletire, mely nem
constál es ha constálna is, semmit nem suffragálhatna, mivel ki teczik az
maga feleletibül, hogy az Vámos nem ütötte volna megh ütet, azért
voluntas pro facto non reputaretur. Kiványa erete, még is, ut supra, de
simplici et pleno convincáltatni,

De1iberatum est.
Considerálván az J. ellen erdgalt Actionak tenorját, es az J-nek is

reá tet feleletit: Mivel constál, hogy az Actio Sido Vámosért dnstituál-
tatot, enivel penigh Országunk végezese ezerént az Sidok nem hogy a
Vámakon protegaltathatnáoak, hanem inkább eddígh amoveálni köllöt
volna eöket: ez okaert mínt ollyan személy dolgában instituált Actio
simpliciter condescendál és az J.ahsolváltatik.

OL. Khuen-Héderváry-lev. Viczay-rész, Ill. F. 3/a. Uriszéki jegyzőkönyv. II.
193-194.

678.
1659. előtt. Lőbl Jakab kiváltság os udvari zsidó a Batthyány Ádám-
nak kölcsön adott 287 tallér ellenében átvett zálogtárgyakat felsorolja.

"Ich Jacob Lebel befreuter Hoff Jud .bekehne hiemit diszen Schein,
das ich den hooh vnd wohlgebohrnen Herrn Herrn Adam Graffen von
Batthyány, Römisch Kay. Mayestát Rath vnd Carnerern wegen zwey
hundert vnd siben vnd achtzig Reichsthaller die mir nhr G(naden) schul-
dig ist, pfandtweisz empfangen ein vergult Gieszbekh sambt der Kandl
zwen silberne Leuchter sambt aller Z.ugehör, so in allen siben vnd
zwayrstzig mankh vierzehen Ioth wegen, dan auch zwen grosze Saphir
Ring, welche gemelte Sachen ich wan mir solche 287 Reichstaller erlegt
wer den, ohne einigen sohaden vnd Mangl herausz zu geben schuldig
bin. Vrkundt mein eigene Handtschrifft vnd betschafft."

"

•••••.••••• "'\ •••••.•"'" , •• i..•••• \ ••• i.."",\i., •• \.., ••••I ~1\JI 1•• 1:'- .J II J"'" /. í _IJ ....~~
Héber betűs német aláírás: Jakob Lébl kaíser lícher befreiter Hof JUD. A pe-

csét azonos az 553. szám alatt levő pecséttel.
KíVÜl, Batthyány Adám írásával: Sido Jakab Lebellnek az minemo ados

levelet adot magarel. T'all. 287.
OL. Batthyány-Ievóltár,

* A procurator: Szemerei György.
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679.

1659. márc. 31. Nemeskér. Sopron vármegye nemessége Kőszeg városá-
nak zsidó vámosok ellen eléterjesztett panaszai bővebb eléadása végett
elküldi követül a megye két tagját Esterházy Pálhoz, Sopron vármegye

főispánjához.

"Illustrissime Domine Comes, Domine Nobis gratiosissime.
Serviticrum nostrórum addictissíma commendatione praemíssa, Sok

esztendeigh valo hoszu élettel és jo szerenczékkel aldgia megh Isten
Nagyságodat. Nemes Keőszögy Varos bizonyos Ablegatusí altal ez mos-
tam Varmegiénk Gyűlésében némünémü impedimentumi véget, mivel
némelyek közülök az Nagiságod Joszágában Iévő Sido Vámosoktul Iölet-
téb rnegh háborgatattának: Instalwan azon eö kegyelmék nalunk, hogy
Nagyságodhoz azon dologh véget bizonios követ .Attyankfiait íküldenénk.
Illendőnek ítélvén azért ebbéli Instantiaiokat eö kegyelméknek, Ablegal-
tuk Nagyságodhoz Nemzetes és vitézleö Itélő Mester Rabbi István és
Manko Büki Horvatt Geörgy Uraérnékat és AiJtiaIllMiaiteö kegyelméket,
szoval bővebben izenvén eö kegyelmék altal Nagyságodnak, hogy az mit
az iránt nevünkel Nagyságodnak mondandok lesznek, méltóztassék az eö
kegyelmek szavoknak mélto hitelt adni, és visza hozánk io valaszal bo-
czatany, Mely Nagyságod ebben megh mutatando gratialat mind My S""

mind pedígh eö kegyelmek keöszöghy Uraérnek minden alkalmatossagal,
cum summa gratiarum Actrene megh igiekezik szolgalni Nagysagodnak.
Tarcza és éltesse Isten Nagyságodat szerenczésen, sok esztendeign io
égességben. Dátum in Possessione Nemesker. die 31. Mensis Mar. Anno
Domini 1659.

Eiusderu Illustrisslmae Dominationis Vestrae.
Servitores addictissimi

Universstas Nobilium Comitatus ,Soproniensis.

OL. Estenházy Pál mádor trata]: 4809. sz. D. M.

680.

1659. okt. 22. Fraknó. Joannes vicarius beszámol Esterházy Pálnak a térí-
tés munkájáról és erősen buzdít ja őt a zsidók országos kiiizetésére.

.Jtlustcissíme Domine Comes. Domine Patrone Gratiosissime. Com-
mendationem servitiorum meorum spiritualium humillimam cum salute
plurima.

Licet sciarn Ilűusta-íssimaan Vestram Domínatíonem opprímí curís in
horas, spero tamen ven iam , quod hisee aliquam pariam molestiam.

24 Monumenta V. 369



1mo itaque Illustrissimi et gratiosí gryphulí, Dei benefico, velle habent.
2do per octiduurn laboravi in lavandis Aethiopibus Sigrabiensibus. absolvi

ba1neum in ipso S. Ursu1ae festo. pauculi supersunt fortassis duode-
cim, quorurn aliqui absunt an lucrando alibi pane, ahiqui nequiter
subduxerunt se, quibus valde .invigilabit Reverendus D. Paróchus in
Marz. Miserculi versantur in proximo relabendi periculo, nisi prove-
niantur vigilantíssima cura, ob vicinam in Pettersdorff pestilentern
Lutheri blateronem, qui Illustrissimae Vestrae Dominationis subditos
Siggrabienses ante aliquot septimanas adhortatus est e cathedra, ne
obedirent reformationi, sed expectarent finem Comitíorum. O si Il-
lustriss:imus D. Comes Joannes Keri illi invigi1aret! Quam faoile per-
suadebit illi Illustrissima Vestra Dominatio!

3tiO Hodie D. Castellanus Petrus cum P. Christophoro Fleisch socio aggre-
dietur Marzenses. ego, uti disposuit D. Provisor, die Lunae proximo
Duntelskriohenses. Si Deus pro nobis, quis contra nos? Audio, quod
sit quidam dominus Ungarus Nobilis, qui imperat in Walpersdorff,
fidei nostrae zelosissimus (rustici hic vocant illum der bőse. Gerz ma-
Ium dominum) exagitat parum blateronem in Walbersdorff, quo ma-
nente subditi conversi in Mattersdorff et Forchenau semper versan-
tur in periculo relapsus, principiis obsta, sero medicina paratur.

4to mitto , si tamen vacabit Illustrissimae Vestrae Dominationí rationes
et argumenta contra gentem Hebraicam, contra quam sic haeretici
convertendi sic elevant vocem SIllOOl1. Cur Judaei, nomind Christianae
gentis, taceo .ipsi Christo, eíusdemque Sanctissirnae Matri Mariae in-
fensissírni non expehluntur? de quibus sic quidam Rabbi, Optimus, qui
inter gentes, dignus est, ut caput illi conteratur tanquam serpenti.
Si optírnus dígnus Contritione, quid pessimi? meo exiguo Iudicio in-
ter omnes magnates tonus Ungariae triumpharet Illustrissima Vestra
Dominatio et suo triumpho faceret et alios proceres tríumphare, si
pro vivo suerum subditorum solatio, et incremento dnfallibili tantum
Chnistdani nominis hostem eliminaret.

Ergone salus et felix status Illustrissimae Domus Esterhazianae
pendet ab adeo perfida gente? absit. Pontifex tamquam Caput Ecclesiae
tolerat, quia singulis annis convertuntur, et habentur certa decreta, et
constitutdones Pontifieum, quibus iubentur instrui, docer-i, catechizari
etc. at horum nihil apud [lOS.

Ob quas rationes Imperator toleret, nolo examinare. Illud S. Augus-
tini zelosissimd Fidei et Religionis Catholicae semper reccurit in men
tem: Pietate ac Justitia hornines dii fiunt.

His me cum humillima deprecatione commendo patrocinio Illustris-
simae Vestrae Dorniníatéonas,et Illustrássimae Dominae Comitissae, cuius
in festo Ursulae et Pater Christophorus Fleischer et ego pro debita
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nostra obligatione fuirnus síngulariter memores. imagines mitteremus,
si haberenurs convenientes tantae Comitissae,

Frackno 22. Octob. 1659.
Illustrissimarurn Vestrarum D. D.

Capel1anus in Christo antiquus
Joannes vicarius natus et perpetuus mp.

Kívül címzés: Presburg-Posoriy. Alatta papírba nyomott pecsét.
OL Esterházy Pál 'nádor iratai: 2533. Eredeti. D. M.

681.

1659. okt. 22. Fraknó. Joannes vicarius Esterházy Pál nádorhoz intézett
Leuelénei; mellékiete, melyben felsorolja azokat az okokat, melyek a

nagymartont zsidók kiűzetését kívánatossá teszik káros voltuk miatt.

"Rationes et argumenta contra gentern Hebraicam in Mattersdorff
nidulantern , pro maiori Dei, B. V. Mariae gloria, et laude Illustrissimi
D. Comitis Pauli Esterhasi etc. nec non incremeuto maiori Catholico-
rum in norrsinato oppido totjus Comitatus celeberrimo.

1-mum argurnentum, quod suis negotiationibus et commerciis ob-
sint opificibus Christian is, lanionibus, sartoribus, pístorábus et alys.

2-dum. Quod, dum absunt mariti Christiani occupatd negotys Illu-
strissimae Vestrae Dominationis, obtrudant illorum uxoribus merces va-
nas, et inutiles, et cum magno subditorum damno repetant solutáonem,
frumentum et sirmlia.

3-ium. sunt liberi a robottis, quibus Christiani nimium gravantur.
quae robottae minimum aestimantur 100 R.

4-tum. pelles coemunt a lanionibus huius Comitatus, et dominy
pecunia dominorum N. N. N. N. et cum magno lucro vendunt exter is.
hinc illi Judaeorum patreni.

5-tum. Valde nocent Christianae disciplinae ob venditionem Car-
níurn diebus prohíbitis.

6-tum. Si penioulum pestis, .ipsi primi iriferunt ob perpetuas vaga-
tiones per omnia loca, et ímrnunditiem.

7-mum. Si quod a Turca periculum esset, ipsi possent ex vicinis
locis, Lackenbach, Mattersdorff, Eisenstadt contra Frackno conspirare.
quia omnes percurrunt angulos, et occultas vias.

8-vum. Vina invehunt, vendunt, nec dant tantum (?), ut Christtam.
9-num. Subinde una vice 30 vel 40 peregrini Hebraei conveniunt. et

nemo scit, quales sint. Quam facile possent aly hostes in habitu Judaeo-
rum sese insinuare?
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l O-mus. Quod sli lis inter Chrrstíanum et Judaeum. saepe adjudica-
tur victoria Judaeo, neglecto Chrístiano, patet experáentia.

l l-mum. Decipitair Illustrassírnus D. Oomes, dum habent Haebraei
24 domus, et sunt illorum minimum sexcenti, et inquillini non robot-
tant, cum omnes ínquálíni Christiani robotterit.

11-mum. Illustrissimus D. Comes posset per Christianos (qui essent
1000 Judaeorum) colere vinearn duoentarum Iiorarum,

12-um. Ipsi Chrismani Mattersdorffenses eadem, quae Judaeí prae-
starent, ima insignum grati animi offererit Suo Illustrissimo Dno Comiti,
Dno terrestri gratiosissirno honorarium.

Tacentur aha argumenta brevitatis causa.

OL. Esterházy Pá:l nádor iratai: 2:i33. sz. Eredeti. A pontok rendjében ll. két-
szer íratott a tkézicatban, tehát ez a csatolmány 13 pontból álll. D. M.

682.

E. n. (1600. körül) Sopron megye felső járásában a csaHóközi hadak tar-
tására kivetett gabonából tartoznak a zsidók fizetni - soproni köböUel

számítva -

"Judei omnes cub, 35."

OL. Esterházy Ihitbiz. lev. Pál nádor iratai 9999. sz.

683.

E. n. (1660) Esterházy Pál javasolja a királynak, hogy ha már Luther és
Calvin hívei meqiiiretmek, a zsidók, anabaptisták, Zwingli és Huss kö-

vetői, Picard meg Arius követői űzessenek ki Magyarországból.

"Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, Domine Domine Clemen-
tíssíme. Hurnilium perpetuorumque servitiorum meorum demissa com-
mendatíone praemissa. Recordari dignabitur Maíestas Vestra Sacratís-
sima me ante octenrrium circiter Maíestati Vestrae Sacratissimae humil-
limum memoriale porrexisse, in quo de statu Haerese os, eiusque ex
Regrio Hungaráae extirpatione Eandern Maíestatem Véstram Sacratissí-
mam summa cum dernissione informaveram. Sint laudes Deo Ter Optimo
Maxímo, quod maior eorum pars, non somm electa, verum etiam ad
orthodoxae fidei lumen conversa sit. Et quandoquidem non modicae
essent considerationes, cur non residuitas quoque Haereseos pro nunc
eliminard possit. attamen Clementissime Domine, si non Lutherana et
Calvaniniana secta, ad minus foeces illae quae null o iure, aut Regni Legi-
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bus in Hungar-ia degunt, rneo tenui judicio exterrninari debererrt: hi
sunt Judaei, hostes Christi ac Domini nostri intensissimi, sunt et Ana-
baptistae, Zvingliani item ac Hussitae, nec non pessimi Picharditae et
Ariani, quibus non inferáores sunt Zingari, uti publici fures, et Latroncs.

Jam Clemerrtissime Imperator, qua de causa tolerantur ineptissimi
ísti, cum expressas habeamus Leges et Articulos, similes nullatenus in
Regrio itollerarn debere, nmil utaque deest ad eícíenda mala haec, quam
unicum Maiestatis Vestrae Sacrafissimae mandatum, quo accepto uni-
versa rnala haec per Illlustrissimumac Reverendissirnum Dominum
Locurntenentern e Regno proscribi peterunt. Si enim ego minimus Maie-
statis Vestrae Sacratissimae fidelis subditus potui omnia praefata ex
bonis rneis Hungaricis ante septemdecim Annos exterminare, unde bona
mea hodieque ab his Ioecibus drrtacta manent, non video cur non possit
Maiestas Vestra .Sacratíssirna Dominus ac Rex noster Olementissimus
iuxta ipsas etiam Regni Leges, similes ex Regno suo sibi cumprimis
charo (velut Princeps Catholicus) extirpare. Ad quorum praemissorum
effectuationem optimum fore judicarem, si Illustrissírnus ac Reverendis-
simus Archiepiscopus Strígoruensís, uti Looumtenens una eum aliquibus
potieribus Malestabis Vestrae Sacratíssímae fideljbus Consiliaríis post
Sacratissima Paschatcs festaad Auíarn per benignisssmum Maiestatis
Vestrae Sacratíssírnae mandatum accersírentur, ubi haec proponi, simul
et decidi possent, quam optime sicque sperarern ad gloriam Dei ac ser-
vitium tam Maiestatís Vestrae Sacratissimae, quam etiam boni publici,
Causam hane optimum effectum sortituram : quae ita exigente syncera
fidelitate mea Maíestati Vestrae Sacratíssírnae, quam brevissime surrima
cum demissíone proponere volui. Eidern Maíestatí Vestrae Sacrafissimae
díuturnum ac foeldcdssimum Regímen toto ex corde desiderans Sacra-
fissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Vestrae humill:imus ac perpe-
tuus fidelis subditus

Comes Paulus Eszterházy mp.

Kívül: Címzés.
OL. Esterházy EM nádor iratai: 7101. sz. D. M.

684.

1662, január 1. Pottendorf. Nádasdy Ferenc gr. bérbe adja a csepregi
vánwt és mészárszéket, mely előbb Sidó Dánielé volt, Szily Györgynek

évi 450 frtért.

"Anno D. 1661. die 1.rnensis January. Megh halgatvan Szily Gyeörgy
szolgarrk eleöttünk tett dnstantiajat s bizvan szorgalrnatos forgolodasiban,
és szolgalatdaban.ez mj Csepregr VarOOSU!I1kJbanleveö Varnunkat ésMeszar
Széket, mellieket az eleöt Sido Daniel engedelmunkbul blrt, rnegh en-
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gettÜJkolly okkal, és Condítioval, hogy azon Vám és Mészár szektül ne-
künk Eszteridőnkint jarando eötöt fél száz forént kész pénzbelj Cen-
susért. jo és tiszta Eökör, Tehény, es Tino bűreket, bokrát kj adattot
Listank szerént adnj és praestaíny tartozzék. Hollot penig annira vala
büreket nekünk nem adhatna, tehat eötöd fél száz foréntig kész penzül
bennünket plenarie, es miriden fogyatkozás nélkül mánden Esztendőnek
forgassa alat contentalnj köteles leszen. Hozza advan vazt 'is, hogy az
hoszu beőtnek ídeyekor is halat vagatny és arultatnj nekj szabad le-
gyen. Ha pedig az magunk Joszagain kívül más Uraik Joszagiban valamj
bureknek szerét teszen, azokat lis be venny, és eontentalnj keszek le-
szunk, Kiröl attuk ezen peczétes Levelünket. Datum ex Arce nostra Pot-
tendorff die et Anno ut supra.

OL. Nádasdy-Iev, Liber Inscríptionum A. p. 89-90. Raktári szám: B. 1567.

685.

1661. május 12. Riczing. Pogány György jelenti Esterházy Pálnak, hogy
Madaras Miklós a lakompaki zsidókat rútul mocskolta, ütni-verni kezdte
őket, csaknem gyilkosságra vetemedett. Esterházy parancsára az úriszék

elé idéztetheti.

.Alazatos szolgalatomat ajanlom Nagisagodnak mint Kemes Uk. In
szak iokkal algia Nagsagodat.

Ez napokban lakompakon hogí az inquisitiot mar el vigeztern
volna, esött ertesemre, hogi Madaras Miklos uram lakompakra az Zidók
köziben menvin, iTUJtsítkozcdasckat tet niavaliasok közöt, kit verni s ki-
vel mit akarvan Czelekedni, es az haraczoni Zido mesarost is megh akart
lűni, hogí az adossagat az az, az hus arrat kirte volna eő kemétül,
Kit el mulatni nem mertem, hanem nagadnak megh irnia kinszeri-
tettem, nagod azert tugia, mit kölletik ez arant Czelekedni, ha nagod
gondolia s parancsol felőle, en az Nagod instantiaiara Citaltathatom az
iüvendő székre, tudom Nagos uram, hogi Nagod előtt unalmas ez az
késedelmes inquisinio, de nincz mit tenem, mivel szöktön szökik mellőlem
biro uram, megh pinteken el ment volt, s czak az Estve iütt megint mel-
lém ...

Riczingh die 17. may Anno 1661. Nagodnak alazatos szolgaia
Pogány Ceörgy mp.

OL. Esterházy Pál nádor iratai: 3563. D. M.
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686.

1661. október 18. Lesnek. Drobrai Péter végrendeletében:

10.) Hosszu Isak: a sido ados ket szaz farintval flor. nro. 200.

OL. Berzenczey-család fasc. 1.

687.

1662. július 3. Illava. "Salamon, öcze az Izraelnek" értesíti Makfalvay
János tapolcsányi tiszttartót, hogy mivel se Levko nincs itthon, se Israel,

egyelőre nem tud választ adni.

"Szolgalok Kk. Isten sok jokkal aldgia megh Kdet. Az kk. levelit jo
nevem vóettem, melben értetern az kk. akaratiatt és az ur eö Naczaga-
tul, hasonlo Asonjom eö Naga a rni dogott Illetti az valasz feliul, ja
sivel(!) kik. attarn vona kik., de mivel mostonaban a Levko nincz ithon,
míhent Isten hoza egisilibe az Levkott, tehattIn adok kik. valastott. az
Israel nencz mostonaban othon, az Rajezd sokadalomra ment, de mihent
eldiun bizonos valaztott ad kk. Isten tarcza megh kk. sok jokkal. Datum
Illavise die 3. July Anno 1662.

OL. Forgách-levéltár.

688.

1663. november 20. Gyulafejérvár. Sidó Izsák, máskép Porumbáki Izsák,
a gyulafejérvári káptalan előtt Felvinci Zsigmondot megteszi teljes jogú
meghatalmazottjává mindamaz ügyekben való tárgyalásra, eljárásra és
végrehajtásra, melyek közte és Zágori György között, kit ő a török fog-

ságból saját költségén váltott ki, fennforognak.

"Nos requisitores literarum et literalium istrumentorum in sacristh
sive conservatorio Capituli Albensis Transilvaniae repositorum et loca-
torum ac quarumlihet Judícíariarurn deliberationum Iegitimorumque
mandatorum Principalium Executores damus pro memoria per prae-
sentes. quod egregíus et nobilis Sigismundus Felvinezd de eadem ac
etiam providus Isacus Sidó, alias Porurnbaki coram nobis personaliter
constítuti, Idem Isacus Porumbaki confisus de fide, integritate suffi-
cientique peritia eiusdem Sigísmundi Felvinci, specialem quoque in eo
gerens fiduciam, quod quae benevolentiae, industríaeque suae fuerint
committenda, ea vígilantdssima mente summoque studio curaret adimp-
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lere. Ideo eundem Sígismundum ratione scilicet causarum et negotiorum
inter praefatum Isaeum et egregium Georgium Zagori de eadem agi-
tandorum, utpote quem praeéatumidem Isacus ex captivitate Turcorum
propréís sumptibus et impendiís olim redemerit, in plenipotentáaríum
suum acquisitorem actoremque assertorem et defensorem, Curatorem ele-
gísset, constituisset, et deputasset. Damus praeterea eidern plenariam su-
perinde facultatem, causa eorundem agendi, tractandi, protestandi, Pro-
curátores constítuendá debitaque sua, si quae forerrt, exigendí et perci-
piendi pleno iure et cum effectJu. Prout elegit, constituit et deputavit
supráfatum Sigísmundum Felvinci coram nobis harum nostrarum vigore
et testimendo literarum mediarrte. Dátum die 20. Mensis Novembris,
Anno Domini Millesimo sexcentesimo sexagesima tertio.

OL. Erdélyi Gubernium, Gyulafejérvárt kápt., Protocollum Francisci Taracz-
közi, pag. 131. D. M.

689.

1664. május 20. Keresztúr. Nádasdy Ferenc gr. Moises Salamon lékai
zsidó vámosnak bérbeadja a lékai mészárszéket, két részletben fizetendő

évi 10 tallér bérért.

"Megh halgatvan Moises Salamon Lekai Sido Varnosnak elöttünk
tet könyörgeset, es az rni Lekay Varasun:kban levö Meszarszeket, melliet
eddígh az Urasaghnak karraval semmi censust nem advan rula masok
bírtak, megn engedtük megh irt Sido Vamosunknak az kővetkezendö
Condstiok alat. Hogy annuatím tiz taliert fizessen ezen Meszarszektül,
felet Szent Mihailj napra, felet penigh Szerit György napra szolgaltatvan
komornikunk kezehez. Masodczor magunknak ot Ietunkkor, Várunk es
Varbeli czeledűnk szüksegere fel penzel oezobban hust adnj tartozik.
Hanmadezor. Míndenkor kereztenj Miszaros legint Mészarszekben tar-
tam köteles leszen. Az ,büröket ,is másnak eladn] , hanern az magunk
Embereinek ne mereszlye(!). Kirill adtuk ezen Pőczetes levelunket. Da-
tum ex Castro nostra Keresztur. Die et Anno, quibus supra.

OL. Nádasdy-lev. Liber Inscrípttonum E. p. 9. (Raktári szám: B. 1568.)

690.

1664. május 22. Szombathely. Kivonat Szombathely város statutumaiból.

"Anno 1664 die 22. mensis Maii. Volt az becsületes városnak gene-
ráílis gyülése ; és ugyanakkor végezett az becsületes város egyenlőkép-
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pen, hogy az s z id ó hidnál való kert alját kiki az ő részét fe] árkolja
avagy kertelje harmad nap alatt egy forint birság alatt, melyet biró
uram engedelem nélkül az ellen való cselekedőkön meg vegyen."

Eredetije Szombathely város levéltárában, az 1664-1668. évi protocoJlum 12.
lapján, kiadva: Kolosvári és Ovári: 1. m. V/2. kötet 262. 1.

691.

1664. június 23. Nagybánya. Késcsináló Jakab keresete Proczner Bálint
és Nossanovicz Adám sidó ellen egy rézvásárlásból kifolyólag:

"Késczináló Jacabnak minemö kereseti légyen Proczner Bálinton,
valami réz felől, kit adot volt neki s egy Adam Nossanovicz sidonak ,
mellyet elsőben rnegh árulván, azutan vissza akarvan adni, azért ha
hítível rnegh mer róla mondani, Késczináló Jacab (törvénye lészen)
hogy őtőle rnegh árulta.

Nagybánya város lev. Ill. jegyzőkönyv 1658-71.

692.

1664. Kivonat Sopron város statutumaiból.

"Und naohdeme der tagWiaheAugenscheín bezeuget, wíe überhaufíg'
die Juden hereinkomen und fast in allen Gassen der Vorstadt ihren
Aufenthalt haben, ihren SalbbatJhzwar fejern, aber den heiligen Sermtag
mit ,ihrem 'VieIHi=i1ti!genWucher und Handéln entheílígen und allerhandt
Ungelegenheiten anníchten: damit nun solches verhűetet werde, also ist
ainer ehrsamen Gemeinde díenstlíohes Bítten, ain ehrsamer Rath wolle
denen JIUdenkein andere Einkehr, als in dem öffentliehen Wir:tShausern
verstatten: diejerugen Bürger aoer, so über dieses die Juden aufhalten
sollten 'VOll jedem, so er Tag und Nacht behatten wird, ein ungrísch
Thaler als Strafe unerlasslich zu erlegen schuldíg seyn."

Sopron város Ievéltára, az 1664. évi Protocollum 17. lapján. Kiadva: Kolosvári
és Ovárí: L m. V/2. 264. és Magyarr Zsidó Szemle XIII. 1896. 278. lapján közölte
PolUí,k Miksa.

693.

1664. Kivonat Auer János Ferdinánd pozsonyi polgár naplójából. "A
Budán fogságban levő Auer és társai engedélyt kaptak, hogy a városba
alamizsnát kouiulni menjenek. Adtak is nekik száraz kenyeret, hagymát,

37i



ruha rongyokat, sőt titokban néhányaspert is, "von anderen Tűrken
aber und Juden, anstatt der Álmosen üble Worte , ader bisweillen auch
gar Schlag" kaptak, melyek bár fájdalmasak valának, mégis türelemmel
fogadták.

Lukinich Imre: Auer János Ferdinánd naplója. Bp. 1923. 136.

694.

1664. Kivonat Auer említett naplójából. Leírja az akkori Buda város
topográfiáját és megemlíti, hogy Buda város dupla magas, nagy quadrát
kövekből emelt falakkal van körülvéve, melyen négy kapu van, aztán
említi a külvárost "die Vorstatt in welcher sich sehr vill Juden auf-
halten".

Lukinich: i. m. 148.

695.

1665. mai us 24. Bécs. Friedenfeldi Seltenschlag Tóbiás bécsi udvari
ágens levele Batthyány Borbálához, melyben többek közt ezeket írja:

"Vor 8 tagen hat rnan ein Weibs Persohn in der Juden Stadt ohne
Kopff, ohne Anm vnd ohne Füeszen so gantz erbarmlich zerschnitten
gefunden, deszen beede Arm sein an der Áehszel ausz dem gelencke
vnd die Iüsze mit sambt den hüfften mit allem fleisz abgelöszet worden,
die füsze hat man bey Ihr liegendt in einern sack eingebunden gefunden,
den 22. aber hat man daszgefundenen Weibs Cörper, Kopf vnd beede
Arm so mit spagat zusammen gebunden, an das taglicht gebracht, vnd
solle deszen alszo erbarmlioh zersohnittenen Weibs aigner Man den Ju-
den venkaufft vnd ahle anleícturig zu dieszen Mordt gégeben haben, da-
her derselbe gefangdich eingezogen vnd wegen desz Kauffers oder that-
ters exarninrrt werden wirdt."

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

696.

1666. május 4. Zemplén megye eltiltja az arany- és ezüstkivitelt az ide-
geneknek, görögöknek és zsidóknak:

,,2. Secundo. Az Aranynak, tallérnak és mindenféle monetaknak
Cambioia és az altal valo eductio is, hogi az extraneusok s nevezetessen
az Görögök és Sídok által lehessen, interdicaltatik sub pena in Art. 410
A. 1625."

Széchenyi Könyvtár, Fol. Hung. 920.
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697.

1666. július 22. Bécs. Friedenfeld Seltenschlag Tóbiás bécsi udvari ágens
levele özv. Forgáchné Batthyány Borbálához, melyben közli az udvari

híreket, majd pedig a következőket írja:

"Vorgestern zwisohen 2 vnd 3 uhr nach míttage in der Burok seirtdt
von des Kaysers Mundsehenk geschíer 13 gross silberne Ilasohen, 2 der-
gleichen verguldte Beoher vnd ein taz vber 100 Marck silber entfremb-
det worderr. Zu allem Glück aber ist die guldene, bey 400 Ducaten aesti-
mirte taza, so von der Stadt Regenspurg in jungster aldortíger anweszen-
heit ist praesentirt worden, vmb eine dergledchen vor die künff'tíge
Kayserm zumachen den Goldt Arbeiter gegeben worden, dahero Ihro
Mayestat ein Decret an die Judenschafft, weillen sie vnter sohiedldeh
heimbláohe Schmeltz hüetten haben, so lieb Ihnen der Kaysenliohe
Schutz ist, vnd bey verliehrung deszen, dasz verlohrne Sllber mit an-
zeigung des thatter zu restituirn ergéhen laszen."

OL. Batthyány-levéltár, Míssiles. Kívül címeres gyűrűs zárópecséttel.

698.

1667. március 11. A vasvári káptalan oklevele, melyben szó van egy kis
darab rétről Szombathelyen, mely "ott Sido hid előtt" fekszik.

Szombathely város levéltára, Prot. 1664-Q8. 105.

699.

1667. Csonka oklevél, melyben szó van arról, hogy Nádasdy zsidaja,
Adám Sámuel bőrök miatt pert folytat Szombathely város bírói széke
előtt.

Szombathely város levéltára, Prot. 1664-1668. 293.

700.

1668. március 22. Kőszeg. Sidó Menyhárt elismeri, hogy neki Rumynén
ablaküvegezésért 19 forint követelése volt, és bár annak halála után va-
gyona három felé ment, ő Rumy László ökrei ár'ából kifogta ezt a neki
járó követelést, pedig abból csak egy rész terhelte Rumy Lászlót, a többi
testvéreit. Ezért, hogy ne arestálja őt Rumy László, kötelezi magát, hogy
a 19 forintot visszafizeti, ha nem tenné, Csepregben vagy Keresztúrott

bármi kor letartóztat hat ja őt.

"En Sido Menyhárt vallom és adom tudasara mindeneknek az kik-
nek illik ez levelemnek rendiben. Hogy az minemeö Üvegh ablakokat
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czínaltam volt ez előt ennyhány esztendővel Rumi Farkas, Geörgj és
Laszlo Uraírnek Annyának, mely extendáltatot tizenkilencz forirrtra, az
mely penzt mirrbhog] megh nem vehetem, Rumi Laszlo Uramnak, az mi-
nemeö eökrök araval tartoztam, abbul megh tartottam volt az föllyül
megh nevezet tizenkilencz forintot. Mivel penigh emléttet Rumi Laszlo
Uram maga egyedül nem tartozik azon adossagot fizetny, divasus lévén
az teöb Attyaéiaktul, hanern a töby is szinte ugy, mint eö kegyelme,
azert az föltlyiÜlmegh irt superfluitasért ugymínt tízennegy forintert és
huszoneöt penzért megh akart arestalny, melyet hogj eö kegyelme ne
cselekedgyék, obligálom magamatarra, hogj mihelt iriend ikiszabadulha-
tok, alá megjek Rumban és ottan az teöb Attyafiaktul is fogom az eö
részetket kerny, az ala 'Vala menetelre pedígh tartozik eő kegyelme Ke-
részturi 'I'ísztarto vagj Porkoláb Uraírnék által certificaltatny az termi-
nusrol. Ha penigh cereificatus lévén ala nem mennek és az föllyül megh
irt superfjujtast eő kegyelmének megh nem adnam, tehát eö kegyelme
valahol talál, akár Csepregben. akár Kereszturat, vagj akarihol másut
is, tahát míndgyárt ez levelemnek erejével minden pör patvar nélkül
azon tizenkilencz forarstot éppen rartam megh vehesse avag] pedigh ma-
gamat megh foghasson és megh tarthasson, migih le nem teszem eő ke-
gyeímének. Melynek nagyob erősségére adtam ez obligatoría levelemet.
Dátum ,in arce Keöszegh, die 22. mensis Marty. Anno 1668."

pM~N ,':' ~~,~:. ,::ww· ')~~
A héber a/.á.í1'á:s fordítása: Tőlem Isszachar Ber.el Elehanán fiától.

Coram me Stephano Geör.gyfalvai m. p.
Szdiárto Pál.

Coram me Danlele Gom:bossy m. p."

OL. 'I'allíán-Ievéltár, fasc, 3., vörös gyűrűs pecséttel.

70l.

1668. október 8. Gyulafejérvár. (Alba). Bornemisza Anna fejedelemasz-
szony Belényesi István zalaimai udvarbírónak meghagyja, hogy Zsidó
Judának két 17UÍzsahiganyt adjon ki.

Beke Antal: Az Erdélyi Káptalan levéltára. Gyulafehérvárott. Bp. 1889. 295.

702.

1669. augusztus 6. Torda. Nagy István tordai lakos megalkudott Sidó Sá-
muel nevű gyulafejérvári zsidóval, hogy, ha sikerűl neki, a zsidónak, Ko-
máromi András feleségét és fiát a tőrők rabságból kiváltania, két száz
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tallért köteles fizetni fáradságáért, vagy, ha csak az asszonyt válthatja ki,
egy száz tallért. Turi Ferenc deák, tordai hites assessor és Székely
Márton tordai hites notárius bizonyítja, hogy ez alkut a két fél előttük

kötötte meg.

"Mü Turi Ferencz Deak Thordai hites Assessor és Székely Márton,
ugjan Thordai hites Notarius ; Adgyuk tuttára mindeneknek az kiknek
illik, hogy in hoc anno 1669. die 6. Aiugusti, Thardán lako Vitézlő Nagy
István Uram aillkuvék megh rni előttünk, egi Fejervármegyében Fejér-
várat lakó Sido Samuel névü Sidoval illyen formán, hogy Colosvárme-
gyében Kis-Petríben lakot Comaromi András feleségét Judit Asszonyt
kis Fiaczkájával, az ki Landor Fejérvárrel izent volt tölle Nagy István
Uramnak, váltza ki az Rabságbol, valaholot ta lal hatt ja, bizvast két Száz
Tallérígh, valami nél feljebb is bátor; ha fiaual nem válthattja, penigh
magát az Aszonyt Száz Tahlérigh, és hozza ki az Rabságbul, !ha ki hozza,
le teszi neki Nagy István Uram azt az Summát valamin ki válthattya, ha
penigh kí hozhatná, és Nagy István Uram le nem akarná tenrui azt az sum-
márt,melyel ki váltaná, tehát le kötvén Nemesi Szabadságát Nagy István
Uram, akar holot találhatandó jovajbul, mox et de facta praesentium
saltem vigore. csak egj Vicé-Birót vévén maga mellé, contentáltathas-
sék Sido Sámuel semminémiitöDvényes remediurn ne obstálhasson.
Meljrul agjuk, ez Levelünket fide Nostra mediante Pechétünk alat. Da-
tum Thordae, die, et Anno ut supra notatis.

Martinus Székely iur. notar. oppidi Therden. rn. p.
Franciscus Turi Jur. Assessor Thordensis m. p. (L. S.)

OL. Erd.: Gub.: Erdélyi Ftscus: Miscellanea (XVIII. sorlm.) 1669. évi 60.
sz. (1771. okt. 8. 'kel:t h'ilteles kamarai rnásolat.) D. M.

Közöllte máe néhány eltérő olvasással KohIn Sámuel a Magyar Zsidó Szemle
1. évfolyamában (1884.) a Kútfők rovatában 78. ltaipon.

703.

E. n. 1669-1670. A zsidóknak Ausztriából való kiutasításának kérdésé-
vel foglalkozó udvari bizottság jelentéséből:

"Was könte aber dem statui politico schadlicher sein, als dises seiner
Eigensohaíít nach verratherísche und denen Christen so aufsazíges Velek,
sonderlíchaoer ,Lneiner dem Erbfeind so nahent gelegener Hauptfeste
und Vormaur der Christenheit, K. und erzherzoglichen Residenzstatt
Wien, indeme sie eine wissentliche stathe Correspondenz mit denen
türgischen Juden ZIU Offen, Grüechisch Weissenburg, Constantinopel und
anderer Orth führen, mit welchen sie niehtajlein '~nderren Handlungen,
Gwerkschaften und Bündnussen, sondern auch tn Bluetsvenwandtnus
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und Verschwagerungen behaftet, dergestalten, dass sie zu Erlehrnung dei'
Sprachen wie auch zue Erkündigung und Ausspeehung des Lands Be-
schaffenheiten ime Angehörige einander zuesohicken, ja sogar die Kin-
der zu soleher Underriahtung gegen einander auswechsln, wie dan
heutiges Tags noch türgische Juden sich hier befinden thuen.

Fogalmazványa az Osztrák Belügyminisztérium levéltárában IV. T. 1. 2587.
Közö}ve: A. F. Pribram: 1. m. 1. k 201-202. 1.

704.

1670. február 5. (Bécs). Kivonat Friedenfeldi Seltenschlag Tóbiás bécsi
udcari ágens udvari és egyéb híreket tartalmazó kéziratos újságlapjából:

"Jüngst abgeweichen Sontag, weillen Ihro Kay(serliche) Mayjestat)
über dero auszgestandene Kranokheit zum ersternahl dem Gottes Dienst
beyzuwohnen angfangen, ist aníangs dasz Te Deum laudamus gesurigen
vnd deroselben, wie auch der régierenden Kayserin von alhieszdger
Judensohafft erst das Newe Jahr Ihres alten herkommen nach ein grosz
silberner Kandl vnd Taxa verehrt worden."

OL. Batthyány-levéltár, Missi les (Seltenschlag leveleinek függelékében).

705.

1670. december 10. Gálszécs. Szemere László birtokán Szécsi városban
a vendégfogadót és a fél vámot napi 12 poltura fejében - egy névleg

nem emlí tett - zsidó bérli.

"Szechy ... Vendégh fogado. Két vendegh fogado vagyon, egyik
puszta, az másikban rnost Sido Lakik, arendaban fogatta volt megh Sze-
mere Laszia uramtul, az előtt minden napra fizetett ötven pénzt, husra
valót, mostansagh Szemere Lászlo Urammal tizenkét két polturában al-
kutt megh, rninden napra. Ez az arendaja, mely 12 polturat most is
megh ád minden nap. Esztendeje husvétkor telik. . . Fél vámot is birt
itt Széohben Szemere László uram, de most azt is az Sido birja az Ven-
dégh fogadoval edgyütt €Igyarendaban."

OL. Urbaria et Conscrrptiones rasc. 9. n. 59.

706.

1670. Sopron város ez em statutuma, melyben a zsidóknak a városban
való tartózkodását részletesen szabályozza.

"Weilen die Abetellung wegen vielvaltiger der Juden Hereiniauf-
fung, wie ein Iöbliohes Stadtgericht klaget, soleher Gestalt. indern keine
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Bedrohung der Careeration bei den Burgern, noch Confiscirung der
Juden eignen Sac:henwendg eder .gar nicht verfangen will; also ist einer
ehrsamen Gemeinde ganzhcher WáJ[, das hinfüro die Juden nur zwei
Tage der Woche sollen zur Stadt hereingelassen wer den, als Dienstags
und Mittwochs, auch nacht Alle und Viele, sondern nur eme gewisse
Anzahl derselben, und zwar soleher Gestalt, dass sie anders nicht, als
in denen öffent1ichen Wirthsháusern eínkehren, bei den aussern Thoren
ein Zeichen lősen (wie dann ein ehrsamer Rath darun bedacht seyn wird,
dass dieselben etwan von Blech gernacht werden) davür sie vier Ungrisch
zablen sollen ; die aber in die Stadt gar herein wollen. sollen VOl' jede
Stund denen Thorknechten acht Ungrisch zu zahlen schuldig sein. Und
damit auch die Thorknechte Ihre Wachrt:enund Thorstellen besser ver-
sehen und ihrer nicht so viel, wie bisher öfters geschehen, davon zu
gehen Ursáeh haben mögen, solle nicht mehr alsz nur eine Parthei
jedesmal hereingelassen, und wenn diese hinaus, alsdan erst eine andere
hereingehen ; diejenigen Burger aber, so über dies Verbot Ihnen Uriter-
schleif geben und sie aufhalten, sollen toties quoties zwei Thaler Strafe
zu geben allen Emstes angehalten werden. Und damit dieses Alles desto
besser und erwünscbter möge volleogen werden. wird VOID. einer ehr-
samen Gerneinde nőthig zu seyn eraohtet, dass es nicht nur intimiret und
öfferrtlich angeschlagen, sondern auch mit Ihren Excellenzen beeden
Herren Grafen vonhere daraus geredet, und Sie des wegen gehorsamst
erinnert möchten wer-den."

Sopron, városi levéltár, Prot. 1670. 17. Kiadva: Kolosvári és Ovári: 1. m.
V/2. 278.

707.

1671. július 27. Nagymi.hály. Forgács Miklósné Barkóczy Borbála lefog-
lalt birtokainak inventáriumában:

"Oppidum Nagy Mihály. Castél piarczarul Lugas kert felől nilik
egy eöregh haz, az íkiben rnost zidolk laknak. Aytaja félszer festet, par-
tazatos, uas sarkas, heuederes, retezes nro. 1. Belől fütü kemenczeje
zöld kalyhas romladozot nro. 1. Nagy szegletö asztal nro. 1. Hoszu kar-
szek nro. 1. Faban foglalt Üueges UM rostelyes ablak nro. 1. Vadnak az
Castelban Arendas Sidok, az bk fizetnek esztendeigh bizonyos hazaktul
Arendat flor. 50."

OL. Urbaria et Conscriptiones fasc. 7. n. 54.
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708.

1671. augusztus 25. Konstantinápoly. Héttorony. Rublandt Lénárd csá-
szári kapitány és Brenner Miklós császári szállásmester, héttoronybeli
hadifoglyok jelentése többek közt két áruló érsekújvári magyar, Be-
rényi Bálitu: hajdúkapitány és Varsányi János lovassági zászlótartó hét-
toronybeli gyanús viselkedéséről és szerepéről, kiknek besúgó üzelmeire
két, ugyancsak a Héttoronyban fogva lévő kairói zsidó hívta fel a figyel-

met. Ez utóbbit Auer a következőképpen adja elő:

"DieweiHenaber dieser unser Aga den vergangen 10. Octobris in
seinem Ha'USeine Hochzeit hielte und das Haus voller Leut hátte, so hat
selbiger die zwen Igefangene Juden, welche vor etlichen Monaten von
Grass Cairo <inArest hierin seind gebracht worden, wegen Incomrno-
dierung gemeltér Hochzeítgast, aus ihrem ZilIIlIT1eI' herausnehmen und zu
uns in unsern Thairn bringen Iassen, alilwo selbígen ganzen Tag über sie
bei uns verbleiben müessen. Welohe uns dann in höchstern Vertraruen,
wie es mit ebbemelten zweien Schalken hergangen und wie die Sach,
so sie selbst ,ge!hörtund gesehen, beschaffen, ausführhch érzalt haben."
Következik öt pontba foglalva a zsidók előadása a nevezett magyarok vi-
selt dolgairól, azután Auer folytatja: "I1temso vermeldt und sagten uns
obbedeute ZiWOO Juden aueh in Ventrauen, class sie gesehen und gehört
haben, nachdem diese zwen Sohalk von dem Aga widerumb hínweg-
gangen seind, hatte síoh der Aga gleich nidersetzen wollen, dem Gross
Vezir ihrenthalber zu schreiben, so wáre aber gleích damahls ein an-
derer tüTiltische Officier zu ihme kommen und solohes Schrelben ihme
Aga expresse widerrathén habe."

Lukinich: i. m. 234-235.

709.

1671. október 6. Kapi. Kapy Zsigmond levele jobbágyaihoz:

"Im ala kultem Sido Petert hozzatok ... kinek mindenekreöl dere-
kas tanulsagoth attarn. Ez okairth hagyom es paranchyolom ... min-
denekbeölaszt chyelekedgyetek, valamith en szemval mond nektek."

OL. Kapy-levéltár,
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710.

1671. december 1.Kassa. Kivonat a kassai szent Erzsébet egyház könyv-
tárának katalogusából, a zsidó vonatkozású könyvek feltüntetésével:

"Anno 1671. die 1. Decembris. Inventar.iurn Rerum aurearum et
argentearum ac aliquorum universorum clenodionum in ternplo sanctae
Elizabethae Cassoviensís repertorum, .praeserrtibus pro testímoniis reve-
rendissirno domino Georgio Lenczowicz, abbate beatae Virginis de Gagy
Völgye, custode et adrnodum reverende domino Andrea Berzeviczy, vene-
rabilis capituli ecclesiae Scepusiensis canonicus. Item reverendissimo et
adrriodum reverende dominis Stephano Emerico Kolosvary abbate sancti
Andreae .de .Saar Monostra, cantore et Georgio Fodor custode ecclesiae
Agríensis et canonicis, necnon magnstíoís dominas Caspare de Kunvald
Kokeolszky sacrae caesar eae regiaeque malestatás generale quartíriorum
magistro caanpestre ac Melchiore Sígrodt praeíatae sacrae caesareae
regiaeque maiestatis Iaudabílés reglmanis peditum marchionis a Grano
vdcecolonello subsequeriti ordine conscriptum .... In bibliochecha index
librorum. Benedicti Ariae Mcrrtani hibliorum hebraice, graece et latine
opus. Liber radicum seu lexicon hebraieum. Dictíonarium hebreum.
Synagoga judaica. Biblia hebraica. Comparatic grammaticae hebraicae.
Opus grammaticale hebraicae. Grammática hebrea Vasselií. Partitiones
codicis haebrei Laurentil Dantiscani. Michaelis Cultherii spongía Mosa-
ica. Liber hebraicus. De tribus Elohim Jacobi Martini. Bibliarum heb-
raicarum tomi 2. Liber radicum seu dictionarium hebreum."

OL. Urbaria et Consoriptiones fasc, 76. 'no 6. (Két példányban.) Megjegyzendő,
hogy ekkor a nevezett egyház könyvtárában 1034 művet találunk.

711.

1672. január 13-21. Sárvár. Bécs. A bécsi császári haditanács levele
Batthyány Kristóf dunántúli és a Kanizsával szemben helyezett végvárak
generalis főkapitányához, melyben a Sárváron fogva lévő két gonosz-
tevő, Horvát János és Pöse György vallomása alapján a mellékletben
felsorolja ezeknek tizenhárom tettestársát, akik a naifeldi zsidókat és
másokat meg támadtak és kifosztottak. Kéri, vétesse ezeket őrizet alá,
tartson vizsgálatot, az elrabolt javakat a károsultaknak adassa vissza, a

tetteseket pedig "Ihrem Verbrechen .gemesz" büntesse meg.

A levél rnelléklete:
"Specificaüo.

Malefactorum ex fassionibus captiverum Joannis Horvat et Georgii Pöse
in arce Saruariensi ex istentium , hac serie subinserta annotatorum. Sub
generalani comitis Chrastophord Batthyany.

25 Monumenta V.



Stephanus Gönche n praesidio Egerszegh,
Stephanus Noha, íbidem,
Czermak dictus in Pölöske,
Georgtus Antal in Nögér,
Michael Horuat ibidem,
Georgius Szaczki in Tünie,
Stephanus Boda .in Beér,
Mdchael Rakacz in Körmend,
Joanries Horuath ibidem,
Joannes Pado ibidem,
J oannes Sziflassy ibidem,
Filii Stephani Fodor nro, 2. in Hidas HoNos. J

} degentes et commorantes

Isti fuerunt compláces cum supra nominatie captivis attninc ladrombus
in depraedatione Judaeorum Naífeldiensium, in spoliatione Landonum
Soproniensiurn, item in aoactione equorum Kísbaromíensíum et aliis
sémalibus maleficiis. Aotum Saruar 13. Januarii 1672."

OL. Batthyány-levéltár, Memorabilia n. 1172. melléklete.

712.

1672. február 15. Nagymihály. Forgács Miklósné Barkóczy Borbála le-
foglalt nagymihályi birtokán két zsidó bérlő lakott.

"Sunt insuper duo Judaei, qui a centis fornácibus arendam selvunt
per annum fllor. n. 50."

OL. Urbaria et Conscr iptiones, fasc. 7. n. 54.

713.

1672. február 26. Trencsén. Kivonat Hidvéghy Mihály könyvtárának
katalogusából:

"Extractus ínventarri unaversárum rerum rnobildurn egregii Míchaelís
Hiduéghy pro fisco suae maiestatis regio occupatorum. Císta 1ibris
repleta ex domo Beczkoviensi allata ... Samuelis et regum librorum ex
haebreo .in hungaricum translatio. Josephi septirni de libro Judaleo.
Exegesis epistolae ad Haebreos soriptae recognstae et denuo edítae."

OL. Urbaria et Conscriptiones, f'asc. 36. n. 13. 10-12. lapori.
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714.

1672. július 19. Radnót. Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszony
azalatnai udvarb írónak meghagyja, hogy Salamon zsidónak egy és fél,

azután újra egy és fél, összesen tehát három mázsa higanyt adjon ki.

Beke Antal: i. m. 303.

715.

1672. július 19. Lakompak. Esterházy PálIpolykéri Kéry Ferenc kéré-
sére megengedi, és elrendeli, hogy a kaboldi zsidók Lánzsérhez és La-
kompakhoz tartozandó minden városában, falujában, jószágában szaba-

don kereskedhessenek.

"My Fraknay Groff Eszterhas Páll, Frakno Várának és Tartomániá-
nak eörőkös Ura, Romay Szentert Vitez, Soprony Varrnegyének feő Is-
panya, Csaszar és Koronás Király Urunk eö Felségne Tanacza, Kornor-
nekia, Magyar Országban Ieő Hopmestere, Magyar Országh Dunántúl
leuő HegyaUiay Részének, s- Ersek Uyvár ellen vetetett Veghazoknak feő
Generalássa és Csóbanez Varának feő és Eörökös Capitanya. Adgyuk ér-
téssekre Lanzéry és Lakompaki Joszagink Tisztvisselőknek(!) s- feő kép-
pen Tisztartonknak Stipsicz Péternek, és Mezzey Hadnagyunknak Fa-
biankouicz Feremez Uramnak, hogy my megh tekentvén az Tekéntetes
és Nagyságos Groff Ipollkéry Kéry Ferencz Komám Uram eő kegyelme
Kaholdy Sidoy mellet valo törekedéssét, engettük megh azon Kaboldi
Sídoínak, hogy szabadon és mánden bántás nélkül szokot kereskedesse-
ket, az megh irt Lanzéry és Lakompaki Varainkhoz .tartozando Varos-
sinkban és faluinkban exercealhassák, ée szentén ugy amint eddigh
azon Joszaginkban föl s- alá járhassanak és handlovalhassanak. Paran-
csollyuk azért az ernlétet Tiszteknek, Fabiankouicz Ferencz Uramnak és
bottya alatt leuő szabadossinknak, s- mezzey katonáinknak serio, és sú-
lyos büntetés aiaat, hasonlóképpen az ernlétet két1 Joszaginkban Lakos-
soknak és Jobbagyoknak. hogy minden haborgatas nelkül (exceptis Telo-
niorum Solutionibus) mindenüt Varossink s- faluink altal bocsássák és
boczatossak, s- az szokot Kereskedésekben ne impediallyaik egyebarént
ki ollyatén talaltatik, erdeme szerint megh büntetettyük. Dátum ex
Castro Lakompak, Die decima nona mensis January 1672

C. P. E.

OL. Esterházy család bpesti Mára: Rep. 83., Iasc. D., n. 82 et C. Fogalmaz-
vány, de datuma és az aláírás kezdőbetűi Esterházy Pál kezétől valók. D. M.
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716.
1673. febr. 20. Fogaras. Apaf.fi Mihály erdélyi fejedelem oltalomlevele a

zsidók részére.

"Michael Apafi Dei gratia Princeps Transilvaniae, partium Regni
Hungar.iae Dominus et Sioulorum COIID€S.Fidelibus nostris Spectabilibus,
Megnifícís, Generosis,Egregi:is et Nobílibus, Supremis et Vicecomitibus,
Judicibus Vicejudicibusque nobilium quorumoumque Comitatuum, item
Capstanec et Judici Regio Supreme Vícejudicíbusque Regiis quarum-
cumque Sedium Siculorum, nec non Prudentibus et Circumspedis Ma-
gistris Civium, Regiis et Pnimarrís Judicibus quarumvis Sedium Saxoni-
calium, Civirtatum, Villarum et Possessionum, Cunctis deruque aliis
quorumlibet locorum constitutis et constituendis ac aliis quorum videlicet
interest. seu intererit praeseneium notitiarn habiturís, Nobis dilectis sa-
lutem et graniam nostrarn.

Noha mind boldogh emlékezetüFejedelmelctül s mind a Nemes or-
szágtul a Sidoknak dtt Erdélben Fejérvari varassunkben valo lakások
megh engettetet, és ugyanakkor bizonyos Prwilégiumok is adatott,
mellyben törvénytelen való háborgattatások ellen Világos parancsolat
lévén, ha kinek véllek való törvénykezesek történik, a Praefectusok szé-
kire dirigáltatobt, de amint alázatos megh találásokbúl értyük, Privilé-
gíumoknak nem kevés praejudíciumára és magalmaik rnéltó bosszujckra
és lkár.akra, akarmelly Privatus Ember is maga valami 'praetensióját ob-
jectálván , vagy maga kezivel víndicál, vagy penágh méltatlan Tömlö-
czözéssel tölti iki rajtok bosszuját, honnét is nem a réghi szoikás és Pr i-
vílégíumok tartása szerirrt negyven pénzért, hanem egy forintéet bo-
csáttyák ki; akarván azért Birodalminkban mindeneket Priv:ilégiomok-
kal éLtetni és réghi üdvezült Fejedelmek collataort in vigore megh tar-
tatni, Minden rendbéli Híveinknek parancsollyuk kegyelmesen és ighen
seruo a modo impesterum successívís semper temporibus contra formam
Privííegii ípsorum, a:karmi szin és praetextusalatt, személyekben há-
borgatní, javokban megh kárositani, szidni, verni s tömlöczözni semmi-
képpen ne merészszellye, hanem ha kinek rni praetensioja vagyon hoz-
zájok, competens Forumokon Praefectusunk székin, vagy annak vacan-
tiájával Hopmesterunk vagy Fejénvárá Udvarbíránk székin, a dologhnak
minemüségéhez dcépest prosequallya, tha penigh megh kelletnék is fo-
gatniok, megh nevezett híveink hirek nélkül semmi képpenis megh ne
fogtassanak; Porkolábínk is penígh Tömlöcz válcságért negyven pénz-
nél többet venni ne merészellyenek, szolgáltassék ki minden rendnek
Prrvílégiumi Igassága. Nec secus facturi. Praeserrtibus perlectis exhiben-
ti restitutis. Datum in arce nostra Fogaras die 20. Februarii. Anno
Millesímo sexcentesimo septuagesimo tertio salutis. Apafi Mihály s. k.

OL. Erdélyi fisc. iratok VI. szekrény, Litteralta Instrumenta Judaeorum.
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717.
1673. febr. 27. Kassa. A szepesi kamara értesíti a pozsonyi kamarát, hogy
a zsidó vámosokat, és általában az összes zsidókat el kell távolítani Felső-
Magyarországból; különböző törvényekre hivatkozik és a pozsonyi ka-

mara jóváhagyását kéri.

Illustrissime, Reverendissime ac Generosi domíni, nobis colendissimi
et honorandíssami.

"Servitiorum nostrorum addictissimam commendationem. Cum non
exigui numeri Judaeorum passim hinc inde in Partibus hisce Regni Hun-
gariae Superioribus moram gerere ac officia teloniorum arendae titulo
intertenere perque hoc miseram plebem vexare omnino subintelligimus,
consultum iri censuirnus, tales Judaeos iuxta etiam leges Patrias, sig-
nanter Art. 91. aJ1'I1ii1647., item art. 79 anni 1649. ac 29. anni 1655. tota-
liter ex praemissis hisce Partibus exturbandos et eliminandos fore vej
maxime eo etiam ex respectu, ne videlicet haereticis quoque conquerendi
ansa praebeatur, respectu exturbationds praedicantium eorundem ei non
Judaeorum, prout hoc in negotio subsequendae et eff'ectuandae diotorum
Judaeorum totalis eliminationis, tam universis 13 comitatíbus, quam
etiam tricesimatonhus et provrsorfbus [am etiam perscripsirnus, non
dubitantes Illustrissimarn, Reverendissímarn ac Generesas quoque Do-
minationes Vestras hoc ipsum approbaturos. Quas in reliquo ad annos
quamplurirnos vivere et valere cupimus felicissimas. Cassoviae die 27.
Februarii 1673.

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Carnerarum Ex-
celsae Aulicae consiliarius, Hungarieae vicepraeses et Sce-
pusiensis ínolitarum Carnerarum administrator eaetérdque
eiusdem Camerae .Scepusiensis consiliarii.

Hátán: a szokott címzés.
OL. Kamarai lev. Lit.t. ad Carner. 1673. febr. 27.
,(A kamarai regesta szerínt: Super excessrbus 'I'elomatorurn etc. Judaeorum et

exturbat íone fienda omnium Judaeorum ex Comitatibus illarum partdum.)

718.

1673. május 3. Kassa. A magyar és szepesi kamara Markovicz Izraellel és
17 társával szerződést köt. Eszerint az említettek a kamara védelmét
élvezik, a kamara területén bárhol megtelepedhetnek és kereskedhetnek,
viszont ezért évi 400 tallért fizetnek, a keresztényeket nem háborgatják,
elismerik Markoviczot fejüknek és újabb tagokat csak a kamara előzetes

beleegyezésével vesznek fel.

"Nos Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Hungardeae et Scepu-
siensis Carnerarum consiliarii, damus pro memoria, quibus expedit uni-
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versis, quod nos Izraelern Markovícz cum caeteris sibi associatis Judaeis
numere septerndecim, ex eo, quod certum armuum censum Fisco Suae
Maiestatis Regio quotanniscontribuere et adrninistrare ccmprorrsísis-
sent teneanturque his Inírascríptís sub condátíoníbus in nostrarn susce-
perimus protectáonem, ita tamen et per expressúrn hac superaddita
oauoíone, ut si mirndrum et quamdiu Sua Sacratissima Maiestas ac 0.0-
minus dominus noster Clernerrtissimus praesentes contraetnales Iíteras
benigne ratas esse voluerrt aut.adíter pro benigná voluntate sua non
ordinavérit. Et primo quidam tenebuntur iidem Judaei pro hoc currenti
anno 1673. ill bona, usuali et per regnum currenti moneta in perceptora-
tum Suae Maiestatís huius Camerae Soepusiensis adrninistrare 600 flo-
renos Hungaricales sive valoris iharum Partium. ouius quidem summ ae
unam rnedietatem, hoc esse 300 florenos pro festo Sancti Miohaebis Ar-
changeh et alteram medietatem aliorum 300 Ilorenorum pro Nativitate
Dom.ini adrninístrabunt, quae summa in tantum et non ultra, pro hoc
specificato anno ljmitata eis extdtit, aib hane rationem, quia de eodem hoc
iam currenti anno quatuor integri menses effluxissent et ideo pro integro
computari nequireret, subsecuturis autern singulisannis adrninistraburrt
talleros Imperiales 400, facierrtes florenos Hungaricales 700 et 20. Se-
cundo. Omn.es Judaei in hae Superíoní Hungaria quaesturarrtes sub
cuiusennque derrunio existant et ad quemcnnque pertineant, a praefáto
Izraele Markovicz dependentiam ihabebunt eiusdemque condignum res-
pectum habentes. obedierites ei esse debebunt sub poena mulctae 100
florenerum eo facto ineunda ert; irisuper praespecificatum censum quae-
vis illorum proportáonabter iuxta suam facultatem contribuere tenebitur,
quem censum dictus Izrael Markovicz dílígenter exigeta singulis et con-
servabit in teraninis praefixas in perceptoratum Suae Maiestatis ad-
mindsbrando. Terbio ut íídem Judaei supramentionatum annuurn censum
eo magis sine defectu administrare possmt et valeant. non tenebuntur
in medium Comitatuum harum Partium ullas contríbutíones facere nec
ad eas adigi debebunt, quin in tali casu, si propter postulatas tales
contrébutíones aut alias etiam sine legítíma et suff'icienti causa a quopiam
impeterentur, teneatur F'iscus Suae Maiestatis Regius contra quosvis
eorum legitérnos írnpetiteres ipsos defendere et protegere. Quarto. Pos-
sint intra ambitum Partium regni istíus Hungariae Supenioris ubique.
ubi eis placitum fuerit et récepti fuerint degere, hospitia intertenere,
quaestum exercere, ire, redire, condescendere, divertere, morari iusta
tamen exhinc querela aut oppressione alicuis Ohristiani viventes. Et hoc
praeterea per expressuru declarato, quod iidem Judaei cum riullí extra-
neorum in pernáciern publioae quietis aut Chr istianitatis corresponde-
bunt, quin potirus ecorrtra quidquid ab aliis extran-eis audiverint, sub-
intellexerint jn perniciem regni tenderrtda, ea fidelater et tempestive In-
olytae Camerae repraesentabunt sub poena, quae contra facierites irro-
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gari potest ac praeterea, si aliquis his septemdecím se adrungere vellent.
tales sine praescitu Inclytae Camerae in socíetatem suam nullatonus
assumere praesumant nec ausint neque quaestum eis exercere permit-
tant sub poena pariter 100 florenorum Físco Regio immediate penden-
dorum, toties quoties contrarium facierrtes comperti fuerint. Quemad-
modum eosderu in protectionern nostram assumimus, modo et sub con-
ditionibus praedeclaratis ab eisdern Izraele Markovicz sibique associatis
septemdecim Judaeis .inviolabiliter observandis. Harum nostrarum vigore
ei testimonio literarum mediante, Cassoviae die tertia rnensis May, Anno
DornéndMíllesimo sexoentesimo septuagesimo tertio.

OL. Karn. Litt. ad Carner. 1673. máj. 5. mel1éklete. (Másclat.)

719.

1673. maJus 5. Kassa. A szepesi kamara jóváhagyás végett a pozsonyi
kamarához felterjeszti megállapodását Markovich Izrael zsidóval és 17

társával.

"Illustrissimi, Reverendissimi ac Generosi domini Patroni gratío-
sissirni et fautor es nobis colendissimí. Servitíorum riostrorum addictis-
sírnam commendanionem. Qualiter nos ad ulterioresn ,ndhilomi!IllusSuae
Maiestatis Sacratíssímae subsequendam benígnam resolutionem cum Iz-
raele Marikovicz et reliquis septemdecim sibi assooiatás Judaeís, quoad
anmnan censum F'isoo Suae Maiestatis Regio, pro hoc dumtaxat anno,
respectu promovendi commodi Suae Maiestatis in .paratis praestandurn
contraxer imus, Reverendássima et Generosae Dominationes Vestrae
plurious intelleenirae sunt. Quem cum Illustrissimis. Reverendissima ac
generesis Dominationibus Vestris eo fine comrnunicandum duxirnus,
quatertus accedente earundem quoque Illustrissirnarum, Reverendissimae
ac generosarum Dominationum Vestrarum consensu. pro obtinenda
praetitulatae Suae Sacratissimae Maiestatis gratiosa resolutione penes
Augustarn eiusdem Suae Maiestatis Aulam promovendum haud gra-
vanter velint. Super quo benignam Suae Maiestatis Sacratissimae rati-
ficationem, si uta videbitur. praestolabimur. Ac in reliquo easdem Illust-
rissimas, Reverendissimam et Generesas Dominationes Véstras in annos
quam plurimos vivere et valere cupimus salvas et inoolurnes, Cassoviae
die 5. May 1673. Illustrissimarum, Reverendissirnae et Generosarum
Dominationum Vestrarum serviteres additissimi Sacrae Caesareae Re-
giaeque Maiestatis Camerarum Hungarieae et Scepusiensis Consiliary.

OL. Kamarai levéltár, Litt. ad Cameram 1673. máj. 5.
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720.

1673. augusztus 26. Szentgyörgy város statutuma a zsidók kereskedésé-
nek megszorítása tárgyában.

"Ist von einem ehrsamen wohl weisen Rath undt denen Herrn
Genandten communiter gescihlossen worden, dasz von heundt adato
an, denen alhier :befindenden Jueden die Handlung wofern sie Jahr-
lichen einer löblichen Gemein alhier 10 fl. zue ibezahlen sich nicht be-
willigen wollten, ganczlichen abgestellt werden solle."

Szentgyörgy város levéltára, Protocollum 1648-1676. Kiadva: Kolosvári és
Ol'á1'i: i. m. IV/2. 522.

721.

1673. szeptember 23. Pozsony. Ampringen János Gáspár, Magyarország
kormányzója kitiltja a zsidókat Pozsony városából.

"... mássen bey uns N. Richter, Bürgermeister und Geschworene
der alhiesigen königlíchen Freistatt Prespurg, heschwehr weis ange-
bracht, das die Juden vor kurzer Zeit alhero kontinuirlich zu kommen,
in und var der Stadt zu hausiren, unterstéhen ... als ist unser gemes-
sener und ernstlicher Befelch, hiemit an alle und jede Juden, dass sie
von dato der Pubiioation dieses Edicts sich weiter und hinfüro in und
bey der Stadt alhier auser der öffentlichen Jahrmarkt, oder eines von
uns habenden freyen Pass bey würiklieher 'UndernstLicher unausbleib-
licher Straff', nit finden, noch betreten lassen sollen. Welchem dan sie
Juden, nach zu .kommenrundsich selbsten var Sohaden zu hüeten wissen
werden.' ,

Pozsony város levéltára, Lad. 56. fasc, 1. n. 4. Zeitschrift für die Geschichte
der Juderr in der Tschechoslowakei. II. 119-120. M. Schay: Die Entstehung der
Judengemeinde am Schlossgrunde bei Pressburg,

722.

1674. január 1-1675. január 1. A beckói vár jövedelmeinek összezrasa
említ két magyarbródi zsidó vámost, a vágújhelyi vám bérlőit:

"Introitus pecuniae a thelondo. Albraham et Jacobus Judaei Huno-
brodenses in oppido Ujhell ad fluvium Vagh degentes iuxta contractum
eum dominis terrestribus in bonis arcis Beczko fl. 150. pro parte Suarum
Dominationum cedunt fl. 4/46."

OL. Justh-levéltár.
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723.

1674. április 16. (Nagyszombat) Kivonat a nagyszombati evangélikus
templom könyvtárának katalógusából.

"Anno 1674. die 16. Aprilis. Praesentabus egregils et circumspectás
dominis Jeanne Hillepront, Stephano Nagy et Nicolao Raszt senatori-
bus, .item Nicolao Szelessy, Jeanne Váradi ert; Stephano Keui ac etiam
Stephano Rechey, .iurato notario civitatis Tyrnaviensis facta est con-
scriptio et rerum mobilium olim ad templum helvetieae confessionís ho-
minum hic Tyrnaviae existens, modo et ordine per eosdem Nicolaum
Szelessy, Joannem Varadd et Stephanum Keui sub duramerrto producta-
rum. Inventatis ... Legh elsőben egy két kolczu vasass láda ... Item
Deuteronomium in Moysis libros 5. Tygurgi* ... Item in Genesim Moysis,
commentarius Frankofurti ... "

OL. Urbaria et Conscniptiones fasc. 100. n. 44.

724.

1674. A pozsonyi pénzverde ezüstszállító zsidaja, aki ezüstöt hoz beol-
vasztásra:

Roch Silber.
M. L. d. Ein Leszung der Güldischen

Fein Silber .
M. L. d.

frt. kr.

Silber. Anno. 1674. Jully.
Schmölzt Jacob Prager Judt.
á fl. 18. 1/4.

7. 14.-. H. CJ et 02 1. L. 2. q. O 1. 5. 8. -.
g.1. d.
An O 12. d. daru on 7 fl. 45. kr.
Schaiderlahn.- - - - - - -

9. 2. 8. H. C. et O 11. L. -. q. 3. d. An O 1 q.
in O. 12. d. mit Abzug des Schaider-

lohns - - - - - - - 6. 4.

128.

I( 141.
-\

3.

Széchenyi Könyvtár. Fol. Genu. 267.

* Helyesen: Tigurii. (Zürich.)
1 C = ezüst.
2 O = arany.
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725.

1674. A pozsonyi pénzverde számára ezüstöt szállít:

Juliusban:
Roch Silher .
lVI. L. d.

Fein Silber
M. L. d. frt. kr.

Schmölzt Jacob Prager Judt:
9. 13. - H. 7. L. 3. q.-d. 4. 12. 86. 41.

Széchenyi Könyvtár. Fol. Germ. 267.

726.

1675. január 1-1676. január 1. (Beckó). A beckói vár jövedelmei között
sorolják fel Abrahám és Jakab magyarbródi származású zsidó vámbérlők

által az újhelyi (Vág) vám után fizetett évi bért.

"Introitus pecuniae a thelorrio. Abraham et Jacobus Judaei Huno-
brodenses eJt theloniatores in oppido Uyhell ad fluvium Vagh degerrtes
juxta contractum cum dominis terrestribue in bonis arcis Beczko etc.
f. 150., cedunt parte Suarum Dominationum fl. 4/68."

OL. Justh-levéltár. Az uradalom egy része akkor Pongrácz Erzsébet, Ghyczy
Pál árvái és Kysel Jánosné kezén volt.

727.

1675. július 26. Rohonc. Batthyány Kristóf Samalovics Péter borostyán-
kői tiszttartónak commissiót ad, hogy posztó árában 11 forintot fizessen

ki Sido Bíró Jolinak.

"Ez comrnissionkat vévén, adgion kegyelmed Sido Biro Jolinak
poszte árában tizenegy forintot. Actum Rohonc ut supra.

Grof Batthyány Christoph manu propria."

,~~"'~ p ~~~~~'~,~~O,~ ,~ ~~,~ ~~~

,~~~~",~r'~~p~ "~t '~~ r~'i'~~r~~;-;
Fordítása: Én Joel József f,La és Celzei a tudós AS/er fia megkaptuk a tizelll-

egy torsntota tiszttartó úrtól,

Kivül: Borostyáru 'I'rszt.ar-tonkriak Samalov ics Péternek adassék.
OL. Batthyány-levéltár. Gyűrűs záropecséttel.
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728.

1675. szeptember 18. Zboró. Palugiay Sandor Zathureczky Lászlót arra
szólítja, hogya gróf árendás zsidója portékáját, mely Markovtcz Jere-

miástól jogtalanul vétetett el, térítse meg.

"Ajánlom szolgalatomat kegyelmednek. Sok jokkal algya megh Is-
ten kegyelmedet. Groff Uram eö Naga ide valo Arendas Sidoja jöuin
hozám, panaszképpen jelenté, hogy kegyelmed nem tudatik mitül uisel-
tetuin, bizonyos marhajat Coritrabantalta uolna, holott immár eö attól
itten meghbarmínczadodt és megh atta ualamíuel tartozot, a mínt hogy
bizonyságot tészen róla maga az itt ualo Contra: kire nézue akaram le-
uelem altal megh talalnom kegyelmedet, hogy másképpen ne kellessék
eleit uennem az Dolognak, azon portékáját, megh irt Groff Uram eö Naga
arendás Sidójának, igassaghat látuán, téreeze megh, egyébiránt, ha kárt
ual ezen Sido, könnyen fel tala Lommodgyát, melly altal kára megh té-
ritessék. Ezel iltese Isten jó égésségben kegyelmedet. Daturn Zboro, Die
18. Septembris. A. 1675.

Kegyelmed jóakarója szolgáí
Palugíay Sandor mp.

Kívül papireal fedett pecsét nyoma.
Címzése: Generose Domino Ladtsíao Zatureczky, Sacrae Caesareae Regiaequc

Maiestatís Tuicesirnae Fil.hali<; Ladomí.rierisis Contrascribae, Dno míhi observando.
OL. Thököly szabadságharca iratai: XII. fol. 385. D. M.

729.

1675. szept. 18. Zboró. Jastrabsky András figyelmezteti Zathureczky
Lászlót, aladomiri harmmcad számvevőjét, hogy Marko?-,icz Jeremiás
zsidó megfizette a kellő vámot Lengyelországból hozott portékájáért, te-

hát jogtalanul foglalta le holmiját: azért térítse meg neki mindet.

"Szolgálok kegyelmednek. Sok jokkal algya meg Isten kegyelmedet.
Ezen Groff Uram eö Naga Zboray arendás Zidoja Jeremias Mankovicz
Társával együt jüuin hozam, jelenté, hogya' minémű portékát hozot uolt
ki Lengyel Országból, kiért itten az Harminczadon eleget tett, azon por-
tékát kegyelmed contrabantalta uolna, miuel azért itten a' rniuel tartozot
meg atta, nem latom modgyát, hogy azon portékát Contrabontalhassa ke-
gyelJmed,hanem térieze meg néki; ezen expeditio lett uolt penig 14.
Augusti, az Portéka penig uolt Hennacz Uln. no. 20., Sája Uln. 6.
Romleck Uln. 21., Len uaszon Uln. 15., Bors libr. 1/2. Egy fertal
Babir libr. 1/4, Czitur Eöt Lott, Gyömbér négy Lott no. 4. Egy forint
ara pantlíka. Ezen portékáért, jal lehet nem ezen Sido, hanem az Ura
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fizetet meg, ugy rnint Groff Uram eö Nagaide valo arendatora, miuel
ezen Sidoczak szolgája. Ezel riJtesse Isten jo egésségben kegyelmedet.
Datum Zboro Die 18. Septembris. A. 1675.

Kegyelmed ismeretlen jóakaró szolgája

Andreas J astrabsky V. T.

OL. Thököly szabadságharca drataí: XII., fol. 284. Eredetí ; rajta papírral fedett
pecsét nyoma. D. M.

730.

1675. november 26. Zboró. Jastrabsky András újólag meghagyja Zathu-
reczky Lászlónak, hogya zborói zsidótól jogtalanul elvett és lefoglalt

portékát szolgáltassa ki.

"Egregie Dne Arnlee mihi observande. Humilium meorum obse-
quiorum commendatione praernissi! salutem et omnem prosperitatem.
Litteras egriae Dnatis Vrae, (in negotio Judeorum Zboroviensium qui
hisce evolutis die bus certum quaestu m, seu uti Dnatio Vra, nominat,
Por-nikarn 'induxerant) perce pi , et Continentiam literarum bene intel-
lexi ; in quibus Egregia Dnatio Vra postulat, ut ego mittam Authenticam
Recogrritionem rerum, seu mercium consignationem propria mea manu
subscriptam, et obsigillatam, ubi Vra Dnatio indirectum quid postulat
(cum Iidem Judaei, habeant hinc in Regestro 'I'ricesimali Suae Mattis
easdem merces inscriptas) quae ex hac Tr icesima Zboroviensi in Inclytam
Cameram produci debent, et Vra Dnatio in Contrabandum superet, vi-
derit cum et hinc a Suae Mttis 'I'ricesimae sint absoluti, et Dni Ipsorum
Terrestres etiam partem eorum tuentur super indebita arestatione ; qua re
Vra Dnatio videat quid facit. ne etiam Inclytam Carne ram sinistre infor-
mando privati sui vel lucri vel damni causa, et Dnorum Terrestrium in-
dignaticnem non incurret, cum Eaedem rnerces inductae, jam in una
Tr icesima Suae Mttis sunt inscriptae, His faeliciter valeat exopto Egre-
giae Dnationi Vrae. Datum Zboro Anno 1675 Die 26 Novembris.

Dnationis Vrae Amicus et Benevolus ad serviendum paratus

Andreas Astrabsky- V. T. et C."

Kívül: Egregio Dno Ladíslao Zathureczki Sacrae Caesareae Regiaeque Mattís
T'rrcesimae Filialis Ladomir Rationístae et Dno Amico mihi honorarido. Ladomir.

OL. T,hököly szabadságharca irataí: XII.
1 hiba praemissa helyett - D. M.
! Astrabsky = Jaetrabsky. - D. M.
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731.

1675. A pozsonyi pénzverde ezüstszállító zsidói, akik pénz ezüstöt hoztak:

Roch Silber
M. L. d.

Anno 1675. Marty.
Schmölzt Jacob Prager Judt.

36. 15. 8. H. C. et O. 11. L. 3. q. 2. d. An O. 1. 26. 13. 3. 482. 50.
q. '/2. d.
An O. 10. L. 2. d. mit Abzug des
Schaiderlohn - - - -
May.
Schmölzt Jud Pollackh il fl. 18.

11. 13. -. H. C. et O. 13. L. -. q. -. d. An 0.1. 9. 5.
d. An O 3. L. - q. - 11. d. mit Abzug desz
Schaiderlohn. - - - - - - -
Schmölzt Marx Lazarus unnd
Schlamb Herstl Judt il fl. 18.

10. 4. 8. H. C. et O. 12. L. 3. q. 3. d. An O. 1. q. 8. 2.
An O. 2. L. 9. d. mit AJbzug des Schai-
derlohns. - - - - - - -
Junny.
Schmölzt Sallamon Polliickh il fl. 18.

3. 3. -. H. C. et O. 13. L. 1. q. 3. d. An O. 2. d. 2. 10.
An O. 1. q. 2. d. mit Abz.ug des Schaider-
lohn - - - - - - -
Schmölzt Juda Pollaokh Judt il fl. 18.

3. 7. -. H. C. et O. 12. L. An O. 1. q. 2. d.
An O. 1. L. 4 '/2. d. mit Abz:ug des
Schaiderlohn - - - - -

Fein Silber
M. L .. d. fl. kr.

- - - 115.

2. 3.

Széchényi Könyvtár, Fol. Germ. 267.

732.

1675. A pozsonyi pénzverde zsidó ezüstszáLIítói:

Januárban:
Roch Silber
M. L. d.

Von Lazarus Hiersch Juden.
10. 1. 8. H. 15. L. -. q. 2. d.

15.

14. 168. 36.

43. 30.

6. 146. 39.

29.

7. 47. 45.

2. 26.

45. -

15. 49.

Fein Silber fl. kr.
M. L. d. fl. kr.

9. 8. 10. 172. 30.
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Márciusban:
Schmölzt Jacob Prager Judi.

112. 5. -. H. 10. L. -. q. -. d.

Májusban:
Schmölzt Juda Polláokh Judt.

29. 9. -. H. 7. L. -. q. 1. d.
Schmölzt Marx Lazarus.

12. 1. 8. H. ll. L. 3. q. 2. 1. d.
Sch.mölzt Joseph Marx Judt.

37. 6. H. 9. L. 1. q. 2. d.
Schmölzt Sallámori Pollackh.

8. 1. H. 7. L. 1. q. 2. d. fl fl. 18.
Schmölzt Juda Polliickh.

5. 5. 8. H. 8. L. 1. q.-d.

Széchényi Könyvtár, Fol. Germ. 267.

733.

70. 3. 2. 1263. 36.

13. ll. 13.

8. 14.15. 160. 47.

21. 14. 6. 394. 10.

3. ll. 7. 66. 51.

2. 12. 1. 49. 34

1675. Borsod megyében Szederkény faluban lakozó Nagy István elzálo-
gosítja

"örösi fel hazhellyemet, mellyet vöttem volt Sido Matyas Uramtul
bizonyos summa penzen, ugy mánt tizenötödfel magyar formtokon".

OL. Melczer-Ievéltár.

734.

1676. január 1-1677. január 1. A beckói vár jövedelmeinek összeírásá-
ban említik Jakab és Abrahám magyarbródi zsidókat, a vágújhelyi vám

bérlőit.

.Jritroitus pecuniae a thelonio. Jacobus et Abraham Judaei Huno-
brodenses et theloniatores in bonis arcis Beczikodegentes iuxta contrac-
tum cum Dominis Terrestrjbus in bonís arcis Beczko fl. 50., ex quibus
cedunt pro parte Suarum Dominarum fl. 4. d. 68."

OL. Justh-levéltár,
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735.

1676. február 3. Pozsony. Az Ampringen-féle kormányzóság értesíti a
Pozsonyi Kamarát: amaz illavai aranyműves és ama zsidó ember ellen,
kiknél hamis pénz találtatott, a kormányzóság színe előtt hűtlenség cí-

mén törvényszéki eljárás indul.

"Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Regii per Hungariam
Domini Gubernatoris, ac Dominorum Consiliariorum Excelsa Regy Gu-
berny nomine: Bene memoratum Dominum Regium Gubernatorem, et
Gubernium, ex Reacclusis, examine utpote, nec non attestatiorribus per
Egregium Franciscum Borsiczky: 'I'ricesimatorem Puhoviensem ad man-
datum praefatae Inclytae Camerae, in causa deprehensae apud quendam
Aurifabrum Illauíensem, et certum Judaeum adulterinae Monetae, aeque
hic adíacentás peracturn statum rei apprime intellexísse, Idem vero Exa-
men cum attestationibus hic iterum reaccludendurn, et remittendum
duxisse praetitulatae Camerae, ac in eum quidem fidem, ut hocce in
negotio, tamquam causa notae ínfidelitatis, coram praedeclarato Regio
Gubernío per Procuratorern Fisci, siue Causarum Regalium Directorem,
contra dictum Aurifabrum, et Judaeum, huc Posorrium proxirnis evolutis
diebus adductos, et incaptivatos, Processus debíte institui et erigi valeat;
Prouti etiam istud Regium Guberníum minus dubitat, praerepetitum
Examen, et attestationes, in attactum finem, per saepefartam Carneram
antelato Fusci Procuratori ulterjus communicatum iri, ipsum vero Pro-
curatorern Fisci sibi íncumbentia hac quoque in parte acturum. In reliquo
hoc Regium Guberníum ísti Carnerae Inelytae semper bene propensum
permanet.

Ex Consslio eiusdem Exoelsi Regy Guberny,
die 3. mensis Febmary 1676.

Andreas Földváry mp.

Hátán: Sacratissirnae Caesareae Regiaeque Maiestatis Inclytae Carnerae Hun-
gaiicae Dcmínís Praereetc et Consülamís benevele assígnemdurn.

OL. Kamara, Arnprmgen-féte iratok. - Eredett: töredezett pecsét. - D. M.

736.

1676. május 2. (Eperjes). Kivonat a sóvári sóbánya kamara, továbbá Ke-
ezer Menyhért (lefoglalt) könyvtárainak katalógusából:

.Jnventarium bey den Kayserlichen Saltzgruben 2lU Soowaar, aueh
confiscirten güttern zu Epperiesz, anno 1676 ... Epperyesz Cammer-
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hausz ... Bücher : ... Evangelium hebraicurn, graecum und deutsch 8.
(az az ootáv) ... Ketzenisohe confiscirte Sacheri, das Meinhart Kezertsch
Hausz, so Herr Winokler bewohnt ... Judenschul 8 (azaz octáv) ... Ac-
tum Epperies, den 2. May Anno 1676.

Joannes Erasmus Wegener m. p. Inspector
der Salzgruben und fiscalium in Comitat
.Saaros,

Johann Georg Krechwitz
Gegenhandler m. p.

OL. Urbaria et Conscrtptiones fasc. 52. n. 9.

737.

1676. június 17. Pozsony. Az Ampringen-féle kormányzóság azt az iHavai
zsidót, ki hamis pénz terjesztésének vádja alatt fogságban van, kiadja
Ostrosich Mátyásnak, aki mint földesura magára vállalta, hogy a hazai
törvények szerint eljár ellene. Erről a kormányzóság értesíti a Magyar

Kamarát.

"Sacratissimae Caesareae Regiaeque Mattis Regy per Hungariarn
Domini Gubernatoris ac Dnorum Consiliat-íorum Excelsi Regy Gu-
berny nomine Inclytae Camerae eiusdern Hungarieae hisce benevole si-
gnificandum; Memoratum Regium Gubernium gratiose decrevisse, su-
perinde recenter Magnífíco Domino Matthiae Ostrozich perscripsisse,
quatenus 'idem Judaeum illum suum Illauiensem, ob falsae et adulterinae
im hoc praedeclarato Regno sparsionis et consequenter Regnicolarum de-
cepticnis incusatum, et pro nunc hic detentum, uti Dnus eiusdem
Terrestris ab hinc ad se captivum recipere, et contra eundem ex dicta-
rnine Legum Patriarum sententiam fero curare debeat, ac teneatur .
Quod si ipsúrn Inclytae quoque Camerae praehbatum Regium Guber-
nium hísce ad notitiarn dare voluit. Cui in reliquo saepefatum Regium
-Gubernium semper propensum permanet.

Ex Consilio Excelsi Regy Guberny
die 17. Juny A. 1676.

Joannes A. Kirchmaier mp.

Kívül: Címzés.
OL. Kamarai Ltár: Amoringen-féle iratok. D. M.
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738.

1676. október 6. (Rohonc). A rohonci zsidókkal való elszámolás a szent
Mihály napi adóról.

"Anno 1676. die 6. Octobris.
Rohonczy Sidokkal vala szamvetis az Sz. Mihály adorul
Vagyon .itten 37 Sido, fizet mindennek 1/2 esztendőre

f. 3.
Ibidern 5 Sido aki nem réget iüt, és csak egy fertály

esztendőre fizet f. 1 d. 50. facit f.
Item fizetnek, hogy idegen Sidok ide nem kereskednek f.
Mészárszékrul valo census teszen f.
Itern 7 startinyák bort árultannak ki, fizetnek egy-

egy Startinyák d. 75. facit

f. 111 d. -

7 d. 50.
10 d.
10. d.

f. 5 d. 25.
--------~----

f. 143 d. 75.Faci t adoiok

Kővetkezik a k,inek mit attanak Uram eö nagysága
parancsolatyábúl.

1. Legrádi 2 katonanak 5 1/4 réff Szakoczait, réffét
pro f. 1 d. 25, facit

Item Bor Tültő Janos eötsének 2 réff Szakoczait, réffét
pro f. 1. d. 25., facit

Item Borostyani harom Patyantus legénynek 15 reff
Szakoczait, réffét pro f. 1 d. 25., facit

Item Moiko Ferencznek 1 1/4 réff Szakoczait, nad(ragra)
pro

Item 3 Bezprimi katonának 16 R(őf) szakoczait R pro
f. 1. d. 25.

Itern Fodoroczy meuő inasnak Nadfrágra) vala Szako-
czait pro

Cseskouícz neuő inasnak nad(ragra) vala Szakoczait
pro

Sz. Groti Pribiknek 2 Ih R szakoczait, pro
Item az két Pribik gyermeknek a ki köröstyin let,

6 1/4 réf Szakoczait pro
Hem Cziczkonak egy par nadragra valo Szako(czait),

pro
Item Akots Lazlónak egj par nadragra valo duppla

keritulat pro
Item az Dudásnak egy pár nad(ragra) vale Szakoczait

pro
Hem Venkouicznak egy par nad(rágra) valo Szakoczait

pro

26 Monumenta V.

f. 6 d. 561/2.

f. 2 d. 50.

f. 18 d. 75.

f. d. 55.

f. 20 d.-

f. 1 d. 55.

f. d. 55.
f. 3 d. 12.

f. 8 d. 40.

f. 1 d. 55.

f. 2 d. 20.

f. 1 d. 55.

f. d. 55.
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Item Iegradi katonaknak 5 1/4 réff szaikotsait pro
Item Buga Miklosnak nadírágra) vala feies dupla ken-

tulat pro
Item Szabotinak nadragra vala dolmany es nadtrágra)

valo Szakotsait és ahoz bélést, gombot és sinort ,
mely teszen

Item kis Türpe lánykának dolmany s nadragnak valo
zöld postot pro

f. 6 d. 55.

f. 2 d. 20.

f. 6 d. 82.

f. 4d.-

Latus facit f. 91 d. 951/2.

(2. oldal.)
Item egy Bezprimi katonanak 5 R. karaziát, Réffét pro

f. 1. d. 25. facit
Csithay Horuat Miklosnak 2 1/2 Réff Szakotsait, pro

Item az ur eö nagysága hintolahoz 2 mása vasat pro
Item attanak eczersmind Suegbvarí katonnaknak 42

Reff szakotsait, Réffét pro f. 1. d. 25, facit
Item az Vaidanak 4 Réff Szakotsad pro
Item az lakodalmakkor, 'hogy koszorat őztennek, attarn

2 reff Szakotsalt pro
Az Uyuarí ponkolabnak 5 1/2 Réff Szakotsalt pro
Item az képíronak 3 1/4 Réff szakotsalt pro
Czapo Benczenek 2 Réff Tribitskit pro
Iternaz Jáger aki a saruast hozta 2 Reff Szakotsai pro
Ezekneik Commíssiodok Iéuén,
Teuely uram 3 katonainak 15 Réff Szakotsait, réffét

pro f. 1. d. 25., facit
Item Szakats Maryasnak attanak kész pénzt
ltem Modko Ferencznek nadragra valo Szakotsalt pro
Itern Fodorotsynak egy dolmany s nadragra vala Sza-

kotsait 4 réffet pro
Süttő Mihálynak egy nadrágra valo Szakotsalt pro
Item Takats Jánosnak egy par nadragra valloSzakotsalt

és egy pár karmazínczizmat
Item Hegedüs Istolknak nadrágra vala szakotsárt pro
ltem dolmanyra valat is pro
Item Szlunzkí Janasnak dolmany s nadragra vala sza-

ketsalt és dolmany alá bélést, mely tészen
Item attanak eczeris s rnasoris feö szerszamot, czérnát,

szatyánt, és egymást, mely teszen

f. 6 d. 25.

f. 3 d. 12.
f. 10 d.-

f. 52 d. 50.
f. 5 d.-

f. 2 d. 50.
f. 6 d. 87.
f. 4 d. 5.
f. 2 d.-
f. 2 d. 50.

f. 18 d. 75.
f. 10 d.-
f. 1 d. 55.

f. 5 d.-.
f. 1 d. 55.

f. 3 d. 55.
f. 1 d. 55.
f. 3 d. 12.

f. 6 d.-

f. 3 d. 70.
Latus facit f. 151 d. 11.
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Summa facit f. 243. d. 6. És így fizetek az Urnak eö
nagyságának az adoiokon felül bé felieb, melyet
jövendeőbéli adoiokbod keöl detalcalna

Hem Csány uram eö nagysága részére
f. 99 d. 31.
f. 30 d. 20.

---_._- '- .._-~ .._-
Facit f. 129 d. 51.

Kivül: Anno 1676. die 6. Octobris Rohonczy Sidekal valo számvctís az Sz.
Mihály adorul,

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

739.

1676. november 9. Kivonat Vépy Benedek esztergomi őrkanonok hagya-
tékában talált könyvek jegyzékéből.

.Jnventarjum rerum reverendissirni condam Benedicti Vépy, prae-
positi Orodiensis, custodis ert:canonici Strigoniensis per infrascriptos por-
rectus, die 9. Novembr-is 1676.... Libri ... Flavii Josephi de bella ju-
daico tornus 1."

Esztergomi főkáptalan híteleshelyí levéltárában, Lad. 122. Capsa 68. fasc,
13. n. 9.

740.

1677. április 10. (Pozsony). Olischer Ferdinánd cs. kir. kapitánya po-
zsonyi Gubernium előtt gr. Batthyány Kristóf felől vaLLja, hogy külföldi

zsidó kereskedőkkel egy és más összeköttetése van.

"Extract Auszsage, so Ferdinand Olischer von Ehrenfeldt Haubt-
man auf vorhero beschehene Citation, vor dem Köndge Hochlöb: Gu-
bernic gethan den 10. Aprilis 1677.

7. Dan thette Er H: Graff Botthany, auf seinem gueth, ader Herr-
schafft Rechnitz vin Wellisohe Juden auffhalten, und Innen Uriter dem
Schein, alsz wan sye Chr.isten wehren (massen sye auch also in Ihren
Kleidungen auffziehen thetten) Unterschlaff geben, welchen Er offent-
liehe Passz ertheillete, wernit sye im Jahr etlich mahl nach Venedig
rayssen, und umb Vill 1000 Rh. Thaler Jubellen, und Kleinodien von
Dorthen durch die J: O: Landen herausz ohne Entrichtung Einigés
Creutzers, Mauth, oder Dreysigist, führen, und bringen thetten ; Davon
Ihme H: Gráffen Jedesmahlsz, so offt sye hinein rayssen, Jeder Jud, so
in der Compagma mit begriffen, dern auch 10, 12 und mehr wehren.
Sechs Rhtler geben müszte. Und dieses habe Ihme Haubtman Oli-
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scher, Ein alter Jud, nahmens Gedeon, auch zu Rechnitz wohnend, selb-
sten gesa:gt; dessen Sohn sich zu Grátz, auch sonsten in Steyermarckh
hin, und wider aufhalten, sich aller orthén für Einen Christen auszgeben.
und also mit allerhandt Klenodien trafficquiren thette.

OL. Kamarai Ltár: Arnpringen-féle iratok ("Excelsum Regium Guberrrium
per Hungariam, .n, 85").

741.

1677. április 12. Fogaras. LengyeLországm martuückxú kereskedő magya-
rokat némeLy lengyel úr le-lefogott és marháiktól megfosztott. Sérel-
mük nem orvosoltatván, Apaffi Mihály fejedelem viszont megparancsolta
most a huszti kapitánynak, vessen börtönbe egy éppen Huszton foglala-
toskodó lengyelországi zsidót s addig tartsa benne, míg a kárvallott viski

magyarok kellő elégtételt nem nyernek.

"Spectabilis ac Generose fidelis nobis syncere dilecte, salutem et
gratiam Nostrarn. Noha ennek előtte is irattunk volt a Lengyel királynak,
hogya szélyben lako Lengyel Uraknak parancsolna felőlle, Lengyel-
országra marhák-kal kereskedő embereinket ne Arestálgatnák, de semmit
nem szünvén, hol mi Viskei szegény embereink marháit egy Lengyel Ur
most is Arestalta: lévén azért most egy Lengyelországi vén sido huszton,
megparancsoltuk Frater István hivünknek, hogy aszt Arestum alá venné
mind addig mig karosodott szegény embereink nem contentáltatnak."

Kü/.ső címzés: Spli ac Gener. Michaeli Teleki de Szék Consüíanío nro in-
t.írno etc.

OL. Telekiek marosvásárhelyi Itára: Miss. íasc. 187. - Eredeti. D. M.

742.

1678. január 1. Munkács. Thököly Imre szerződése Effraim zsidóval a
munkácsi sör és pálinka korcsmákról.

"Annus incipit die prima Januarii 1678. Effraim zsidó hites szol-
gánkra bíztuk Munkács városában lévő ser és pálenka korcsmáínkat,
melyekbül mindenféle jüvedelmet igazán s hitesen tartozik kezünkhez
administrálni és számot 'adni, Effraimna:k az ő szolgálatjáért meg enged-
tÜik.ebben az esztendőben, hogy a szent-miklósí árendát 100 forintban
bírja, mivel most annyi jüvedelme nincsen azon árendának, mint az el-
múlt esztendőkben volt; oly conditioval pedig, hogy a 100 forint áren-
dáJban maga fáradságaért Effraimnak 50 forint defalcáltassék. Az 50
Iormtját pedig fogyatkozás nébkül tartozik rninekünk befdzetni annak
idejében, amikor rni kívánni fogjuk. Item rendeltünk neki maga és cse-
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lédji(!) eledelére 5 köböl búzát, lovára 5 köböl zabot és egy öl szénát.
A serfőző mellett lévő két legény nek valahányszor főznek, rnind a kettő-
nek 16 poturát adnak. Serfőzőnek 20 forint ja fog járni, és 3 köböl rózsa,
mivelhogy a vár szükségére is fog sert főzni, s valamikor a vár szüksé-
gére sert főz,aikkor rninden hétre munkácsi udvarbíránk adjon 2-2 em-
bert mellé, a ki segétsen neki; fogyatkozás nélkül pedig ez legyen meg
mindenkor. Pálenkafőzőnek is 20 forint ja és ugyanannak 4 köböl ga-
bona. Ugy hogy in universum rninnyájokra, valakik ezen dologban szol-
gálnak, fizetések 40 fonint és mindenestül 17 kőböl élet, 1 öl széna. Eff-
raim maga 50 forintján kivül, rnert azt a szentmiklósi árendából defal-
cálja magának, a többinek az nu jüvedelmünkből esztendő által fog
fizetni úgymint az 40 forintot.

Mindez.ekre szor-galmatos gondot fog viselni inspector uram. A ser-
főzéshez elegendő ,galbona legyen rnindenkor és a sörnek elvitelére a
korcsmákra szekér, rnunkácsi udvarbíránk adjon elégséges szekereket
és valamikor fogyatkozás lesz, udvarbíránk fogja pótolni. A városi ven-
dégf'ogadónkat .is Effraím kezében bíztiUk. Mínden kántornak a végén
szép rendes Jajstromct csináűjon, mit percipiált, mit erogá1t? és mennyi
a jüvedelem? hogy azt fogyatkozás nélkül elkövethesse, diáriumot tart-
son Effrairn és rninderrt minden nap felírjon. Az hitet letegye, az mint
úgy .is kell lenni rrsíndenkor. Arra is vinspector uramnak nagy gondja
légyen, hogy azon korcsmáink ellen senkinek ne engedjen árulni. A vár-
ban se hozzon senki pálenkát árulni, hanem akik Effraimtul veszik
meg. Semmire pénzt nem fog erogálni, az megnevezett fizetésen ikívül.
és annak: .is a pénznek ki kell jünni az 30 sertésnek az árából, rner t annyit
tartozik hizlalni esztendőt által a malátával, megvévén olcsón az hitván
sertéseket. Mind ser-szaladokra, rnind Pálerika-szaladokra Munkács vá-
rából adatunk életet, s tettünk arról ilyen dispositiot. Esztendő által,
noha több fog el kelni, de csak 300 hordó sert tettünk fel, arra 200 kas-
sai köböl életet deputáltunk és külön töttettük a várban: 100 köbli szép
árpa, 100 köbli szép zab. Egy Iőzésre 6 köből fog menni, s abból 8 hor-
dónak kell krtelni. És, hogya ser jobb legyen, mindenik főzelékre egy-
egy véka rozs listet deputáltunk, s 10 köböl rozs ot a végre is félretöttet-
tük, Mindenjk főzelékre 7 véka korrrlót rendeltünk, a ha s komló dolgá-
ban fogyatkozás Iészen, munkácsi udvarbíránk fogja azt megfizetni. Pá-
lenka is perannum el kél 4000 ítcze, Annak főzésére 225 köböl életet
rendeltünk, kassait (Cubulos Cassovienses n. 225.), 100 köbli rozs lészen,
125 köbli zab. És minden köböl után úgy értvén: 2 véka városival zab
és két véka kassaival rozs, jóféle pálénkának 18 rtczének kell telni, mert
azt mi már megpróbáltattuk. Ezt az 225 köböl életet is külön töttettük.
Páléraka pedig vagy aquavita olyan lészen, hogy itczéje 18 polturán ok-
vetlen elkeljen. Inspeotor uram fogja mindenkor kiadatni mérve, vala-
mikor kívántatik, mind a serre, mind a pálénkára való életet. A városi
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vendégfogadósnak nem akarjuk, hogy másféle fizetése légyen és több
esztendő által, hanem 10 hordó ser , azt árultassa ki maga számára. Most
csináltattunik munkácsi udvarbíránkkal 12 hordót, sernek valót, min-
deník 100 ítczés lészen, hogy az eddig experiált confuslót elkerülje Eff-
raim szolgánk, más féle hordó egy se legyen EffraimnáI. Az kik a ven-
dégfogadóban szekeresek vagy lovasok beszállának, azoktul a vendég-
fogadós rninden éjjelre egy-egy lótul, vagy ökörtul egy-egy polturát
fog venni mi számunkra. Oda szénát, aibrakotelegendőt fogunk adatni
munkácsi várunkból. Arra is irispector uram szorgalmatosan vigyázzon.
Datum in arce nostra Munkács, die et anno suprapraenotatis.

Kívül: Effr.aim contractusa ser és pálénkafőzésről.
OL. Kamarai osztály, Instructiók közt. Fogalmazvány. Kiadva: Magyar Gaz-

daságtörténeti Szernle 1898. 216-218.

743.

1678. február 1. Kivonat Mosony vármegye ez évi jegyzőkönyvéből. A
zsidó mészárosoknak, ha a vármegye határain belül hússal kereskednek.

a szokásos accisát meg kell fizetni.

"Judaei laniones ubicumque tandem intra Iimites comitatus carries
divendentes, solítas accisas praestare teneantur; haetenus vero praestari
neglectas, praevie exigendi domin is judicibus nobilium datur authoritas."

Mosony vármegye levéltárában, Prot. 1668-1692. 104. lap. Kiadva: Kolosvári
és Ovári: i. m. VII. 186.

744.

1678. A Kismartonban megtelepedni szándékozó nikolsburgi zsidókkal
való megállapodások.

"Judaei Nicolsburgenses A. 1678 proponebant puncta, quae demum
confirmata.
1. 20 Haűser am Mayt-hoff zuerbauen.
2. zu handlen erlaubt.
3. Ehrbahrauff führen.
4. Sinagog, Freidrthoff etc. halten, bever die begrabnus 30 Pfund pfeffer

modo 15 fl.
5. alle Iaster und verbrechen nach ihren jüdischen Ceremonien abge-

handelt, dahingegen die straff im Ambt angezeiget werden.
6. weinsehenk, Fleíschbank halten. das Vieh aber arizeigen.
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5. die schulden beym ambt angemeldet, gebührend! interesse genommen.
6. nicht von gestohlenen Sachen kauffen, kein Silber oder goldt

schmelzen.
7. gasse und wohnung sauber halten, bey straff 2 Pfund pgeffer.
8. kein gewölb auff machen an Feyertagen, bis 10 Uhr bey 5 fl. straff.
9. wagen der rnauth bey Herrn praefect zu vergleíchen,
10. kein quartier leiden ibey durchzügen der soldaten ausser Es seye

einallgemeiner landtanschlag.
11. ihre Kinder sohlen nicht ahne erlaubnis unser der Herrsohafff hey-

raten und alle rechtigkeit vorhero pfelegen, der abzug der Reichs:te
15 Thaler

mittlere 10 Thaler
arme 5 Thaler

Feuers brunst retten helffen auch selbst wohlobacht haben und ihre
Rauchfang alle 4 Wochen kehren lassen, sonsten allen schaden zahlen.

12. ross ader vieh ohne schaden halten.
13. das brennholz umb bezahlung ihnen erfolget werden.
14. so einer gestohlnes gut ikaufft, soll Er solches umb den werth, so Er

gezahlt, zurückgeben. ehe es vermeldet worden, sofern Es aber ver-
melt worden, ohnebezahlung zurück geben.

15. so Emer stirbt anmelden, auoh keine Hoahzeit machen ohne anmel-
den bey der Herrschafft bey 5 fl. straff.

16. Richter und gesohwohrne sollen beym ambt confirmiret, auch so sie
abgesezet wiederumb angemelt werden.

17. Ohne vorwissen ikein Jud angenemen werden., so abel' einer von der
Henrsohafff angenomen wirdt, 6 fl. Schutzgeldt zahlen, auch über
3 Tag kein reiszender auffgehalten, auoh examin:irt, wer sie seyndt.
Schlisz: Ehnlích auff führen.

NB. branndtweín brennen sollen sie das gelager von Hoff umb die be-
zahlung annehmen und weilen wir uns das bier und wein leith
geben wir uns vorbehalten, soll es ut numere 4 verbleiben.

OL. Esterházy-család budapesti lev. Rep. 83. fasc. B. n. 46. Comrrussío inohoata
Kismartony die 1. Septembris 1736. (Tehát átiratban.) D. M.

745.

1678-1679. Kivonat a németújvári vár általános inventáriumából.

... 9. oldal. "Adot eczeris mászoris (a számadó) az Uyváry Sidonak
rnészárszékre juhot kecskét" ... 11. oldal. "Gyapyunak erogatioja. Ezen
felül megh irt gyapiut adatot az Rohonczi Sidokra, ugy mint libr. 2:>0."
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... 12. oldal ... "Iterrnaz eöregh aszony keszé.hez Sidokra valo kis bárány
bürek n. 14., item kecske bürek n. 9." ... 14. oldal ... ".Ezen pókák Si-
dokra adatik n. 4." ... 35. oldal ... "Eodem anno adatot az Sidonak az
melytul gyeöngyet vettek 2 désa (vaj) libr. 86. F. libr. 12." ... 44. oldal.
... "Ezen folyul megh jrt pókákbul adatik Sidoknak pokát n. 6. Die 9.
Marty adtot Sidokra n. 6." 45. oldal ... ,,(Póka fiakbcl) "Hem Sidokra
adatik n. 23." ... 52. oldal ,,(KappanyOik:)Hem Sidokra adatik Szegh-
váry kapony n. 15." Die 9. Martyadatot Sidokra n. 15." ... 105. oldal ...
"Hem .Sidokra adatik lib. 10. (vöröshagyma)" Die 9 Marty adatot Sidokra
lib. 10." ... 106. oldaJ. "Füik hagyma. Ebbül adatik Sidokra pinz ára
megh olvasván p(er) f. 7. d. 70 .... Item olvastunk a Sidokra koszoru lib.
22, facit per f. 7. d. 90."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között, egy 175 oldalas
hosszúkás füzetben.

746.

1679. szeptember 4. Dobra. Özv. Forgách Zsigmondné, Batthyány Bor-
bála kötelezvénye, melyben a Farkas Abrahám rohonci zsidótól 200 fo-
rintért megvásárolt gyöngyláncért járó 97 forint hátralék három hónap

alatti megfizetésére kötelezi magát.

"My Groff Batthyáni Borbála, nehay tekéntetes nagyságos méltó-
ságos Ghimessy Groff Forgách Sigmond vram eözvegye etc. Recognos-
cailyuk per praesentes, hogy vettünk egy gyöngylánczot Farkas Abra-
hám nevő Rohonczy Sidetul ikétt száz forinton; kinek az árrában defacto
adtunk neki kész pénzt tizenőtt forintot és négy stertinyák bort nyolcz-
van nyolcz forintért, maradván mégh adóssa neki kilenczven két forint-
tal, :melly restarrtiát három holnap aliatt rnegh adgyuk néki, kirül adgyuk
ezen levelünket kezünkdrásával és pöcsétünkel megh erősetvén. Datum
Dobra, die 4. mensis Septembris 1679. Itern vettünk tőle három reff posz-
tót f. 3."

Kívül: 1679. 4. Septembris. Rohonczy Farkas ÁbrahámSidonak adot obliga-
toriáJDlaJkpárrája super f. 97.

OL. Batthyány-levéltár,

747.

1679. A kőszegi urbárium szerint Genesen (Vas m.)

"Vám és Mészárszék arendaltatot az Sidenak pro fl. 100."

OL. Esterházy hg. levéltára, Rep. 13. fasc. O. n. 337, p. 284.
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748.

1680. január 17. Szádvár. Terbóts István értesít~ Esterházy Pált Tokaj
és Patak kuruc csapatoktól lett jelégetéséről, a pataki zsidók és mások

kár szenvedéséről.

ll' •• Itt minalunk igen rosz hírek közönségessen folynak. Tokaj vá-
rossát a kuruczok megh éghették, Pataknak is a' külső részét, a' honnéd
nem kevés praedat vittek el az Sidoktul, Uy keresztényektül és Görö-
göktül ... "

Szádvára, 1680. jan. 17. Terbóts István m. p.

OL. Esterházy Pál iratai: 4062. Eredeti. D. M.

749.

1680. január 26. Mózes, Koppel és Hiirulei zsidók elszámolása Batthyány
Kristóffal.

"Ihro Excellenz etc. Hoch und Wohl geborner Graff etc. Gnediger
Graff und Herr etc. Das Ewer .hochgrafdioheExcellenz auf vnser jüngst
aíngegebenes aller vnterthannigstes Supplicirn rechten auszführlich be-
richt der sachen beschaffenheit verlangen. haben wür vonn herrn Gusicz
und herrn Petern zur genüege verstanden. Haben derowegen durch dises
wenige solches Ewer Excellenz .in gehorsamb erfordern wollen.

Erstlich wegen eines hinein gegebenen Dernant Ring, bleibt vnnsz
per resszto 90. f. Item wegen gegebenen Seiden tuch 29. f. Item wegen
einen halben loth perl 8. f. Hem wegen Ihrer Excellenz frawen frawen
Graeffin gegebenen roth Corallen und ainern Ring 26. f. Hem wegen
gegebenen tuch dem Gegedon 20 f. Item auff dem hinein gegebencn
Főhrhang rest noch 10 f. Item auff jenners geldt, wasz Ewer Excellenz
hinein empfangen, rest annech 140. f. Summa 323 f. An dieser Summa
der 323 f. werden def'alcirt des Gedeon, Koppel, Moyses und Hand]
Schutz geldt, iedem mit 20 f. bringt 80 f.; wan diese von 323 f. abgezogen
werden, verbleiben annoch ausstendig Pr. 243 f. Ewer hochgraf'liche Ex-
cellens Gottes schutz vnsz gehorsamst bef'ehlend, Ewer hochgraflicher
Excel1enzvnterthannig gehorsambste Koppel, Moyses und Handl.

Anno 1680. den 26. January. Laut rnstehente posten bezahlen Ihro
Excellenz herr herr Graff etc. mit abrechnung Herrn Peters Schuldt acht
und vierzig gulden, id est 48. f. Hem empfangen wür aine commission
auf dem Kierrnenter Leuth geben mit fünff und dreyszig gulden, id est
35 f. Item wirdt rnein Moyszes Kopel Handl und der Gedeon Schutz
Geldt jeden mit 20 f., facit achtzig gulden abgerechnet,aufs vergangne
1679-zigste Jahr, id est 80 f. Summa 163 f. Weillen Ihro Excellenz mel-
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den das sy dem Gedeon die 20 f. auszer seines schuldig Schuz geldt rnit
paren geldt bezalt, und die jenigen 140 f. dem Lebell selbsten bézallen
wollen, rest V'IlSZ ablso weitérs nichts, und seindt völlig contentiert.
Vrkundt des zen vnsere hi er vor gestelte Handtschrifft, ut supra."

ic Moise Cone

~'t 1";'~,~ ~~pl" C'NJ

~'t P';'~,~ cm~ C'~J
A héber szöveg fordítása: Igy szól Jakob az áldott emlékezetű Ahron fía, Igy

szól Menachem az áldott emlékezetű Ariron fia.
Ihre Excel1enz dem hoch und wohl geborrmen Herrn Herrn Chrístophen Grof-

fen de Batthyan Htl. etc. vnteruhántges und gehorsarnbes bitte.
OL. Batthyány-levébtár.

750.

1680. június 8. Gyulafehérvár. Teleki Mihály tartozik százegynéhány fo-
rinttal Sidó Samu gyulafejérvári zsidó kereskedőnek, aki viszont Vajda
László postamesternek tartozik egynéhány száz tallérral. Apaffi azt kí-
vánja Telekitől, hogy azt a pénzt, amivel Sidó Samunak tartozik, fordítsa

Vajda László javára.

"Michael Apafi Dei gratia Princeps Tranniae, partium Regni
Hungariae Dominus et Siculorum Comes.

Spectabilis et Generose fidelis, sincere dilecte salutem et gratiam
nostrarn. Fejérváratt lakó egj Sidó Samu nevü Sidonak lévén Kgdnél
Száz egjnéhány forint adóssága, az mint informábtatunk, kinel ismét
Nemzetes Vajda László Postamesterünknek vagjón egjnéhány Száz tallér
adóssága; kegjelmednek ikegje1messen parancsollyuk azon Sidonak ke-
gjelmednél lévő adosságát fonditsa Posta mesterünkcontentatiojara. Se-
cus non facturo gratiose propensi manemus. Datum in Civitate nostra
Alba Julia die 8. Juny 1680.
Apafű.

Kivül címzés és papírra'! fedett pecsét.
OL. 'I'eleíkiek marosvásáonelyi levéltára: Miss, Iasc, 326. D. M.

751.

1680. augusztus 20. Lőcse. Kolman Sámuel zsidó kötelezi magát, hogy
Thököly Imrének egy czafragot ad.

"En Kolman Samuel nevü Sidó, vallom ez levelemnek rendiben.
hogy az minemü Czafragot igirtem az fegyverben lévő Magyarok Fő Ge-
neralissanak, Méltoságos Groff Theökeölyj Imre urnak eö Naganak, azt
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haza érkezvén az Solnaj Biró kezében adom, quietaltatván az iránt véle
magamct. Maskint ha eU rnulatnam, szaz Aranyat vehessen Eö Nga
akar magamon, akar az Ilavaj Sidokon, valmint Eö Ngnak teczik. Actum
in castris ad Leuchoviam positis. 20. Augusti 1680."

Alatta: héber írás.

N,~'i:l ,:!,IN ~"t C~~I),~P 'i":l C~N:l ~3'm CN)

Fordítása: Igy szól a brodi Savel Barns(") az áldott emlékezetű tudós Kalony-
mus fia.

OL. Jankovich-gyűjtemény.

752.

1680. december 31. Borostyánkő. Kimutatása, hogya szalónaki zsidóknak
1679-1680-ban mit, milyen értékben adtak ki BorosfyánkőrőL

"Verzaichnus wasz den Sohlainingerischen Juden von Pernstain ist
geben werden in 1679 vnd 80-igsten J(ar). f. d.
Erstlichen Kopauner vnd Arrthen nro 23., aine per 15 d.
bringt
Gensz no. 5., aine per 20 d., bringt
PocklLano. 7., aine per 50 d., bringt
Lambl Fahl von Pemstain no. 41., jedes per 10 d.
Mehr von Perstain Lámbl fahl no. 25, iedes per 10 d.
Mehr no. 20 paar Lambl, dasz paar pro 75 d., br.ingt
Mehr Gensz no. 13., ain per 20 d., bringt

Facit

3. 45.
l.

3. 50.
4. 10.
2. 50.

15.
2. 60.

32. f. 15. d.

Dasz mir gemelte Juden die obbenant specificirte Sachen von den edlen
Herrn Peter Schomalowitsoh Verwalter empfangen haben, vnd solche
mit zwey vmi dreyszigGulden Paar lbezahlt haben, welcaes bezeugt
vnszer hlerunder geschribene Judisebe Handtschrifts Ferdlgung. Actum
Pemstain, den letzen December 1680."

~"t ~N'~~ N"N~ j:l \:l~ C'N)

~"t N"~~ 'i:l ~'NW C'N)

,"t :p3'1 'i"'i~ 'i:l N"~~C'N)
Fordítása: Igy szól Ceviaz áldott emlékezetű apámuram Sámuelnek fia.
Igy szól Saul az áldott emlékezetű Jehuda fia.
Igy szól Jehuda fia az áldott emlékezetű tudós Jakabnak.
OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.
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753.

1681. április 16. Rohonc. Batthyány Kristóf a rohonci zsidóknak évi
negyven forint bér ellenében megengedi, hogy egész éven át bárányt, bor-
jút, kecskét ölhessenek, egyéb ként tartoznak az uradalmi mészárszékről

is hússal élni.

"Copia. Recognoscállyuk per praesentes. hogy Rohonczi Sidoinkal
alkuttunk megh az borju, bárány és kecske ölésre, nékiek adott szabad-
ságokért annuatim negyven forintban, ugy hogy tartozzanak az negyven
foréntot annuatirn megh adni s e contra ő nekiek is szabad légyen egész
esztendő által mind báránt, borjut és kecskét ölni. Melynek nagyob
bizonságára adtuk nékiekezen pecsétünket és subscriptionkal megh erő-
sietett levelünket. Rohoncz, die 16. Aprilis, anno 168l.

Gróf Batthyáni Christóf m. p.

P. S. Tartozzanak rnind az által, mint ekkoráigh mészárszékünkről is
bussal élni és ne támaszkodgyanak csak a barju, bárány vagy kecske
husra. (P. H.)

OL. Batthyány-levéltár,

754.

1682. február 12. Pozsony. A magyar kamara értesíti az uiioari kamarát,
hogy Schlesinger Márk zsidó és társa Fischoff Farkas zsidó, akik a bécsi
pénzverde számára ezüstöt szállítottak, nyilvánvaló vámcsalást kisérel-
tek meg, ezért véleménye szerint a gajári harmincados jogosan tartóz-

tatta fel az ezüstszálIítmányt.

"Litteris ... Camerae Aulicae, die 14. praeter iti mensis ad hane Ca-
meram emanatis, humillimam Marci Schlesinger Judaci Memoriale ra-
tionecertae quantitatis Argenti ex vi benignissimi Suae Maiestatis ...
indulti ad officinam ousoriam Viennensem, uti quidam per dictum
Judaeum allegaretur, educti, per Tricesimatorem vero Gayariensem non
attentis Salvi Passus literis superinde productis, a sodo eiusdem Marci
Schlesinger Wolphgango Fischoff ad se recepti ad praesens detenti in se
continentibus, per nos acceptis, praefátoque etiam Tricesimatori Gaya-
riensi per nos communicatis.

Qualiter Idem Tricesimator informet, antelatum quidem Judaeum
Marcum Schlesinger oum praenotato socio suo itidem Judaeo Sopronium
versus circa initium mensis Decembris Anni proxime evoluti pro certo,
uti asserebant, Argento ad dictam officinam Cusoriam coernendo pro-
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fectosin officio Tricesimae Gayariensis penés benignas altenomínatae
Suae Maiestatis salvi passus patentes se quidem insinuasse, verum post-
quam exinde Soprinio die 2. attacti mensis Januarii, Anni nunc cur-
rentis, memoratus socius eiusdom Wolfgangus Fischoff cum quodarn
Argento pro equorurm apparatu preticsis lapidibus exornato et 4 libras
constituente per passum anteLatae Tr icesimae Gayariensis irisalutata
eadem 'I'ricesima, et quidem nocturno tempore reversus fuisset, ob neg-
leetam debi tam in praenotatc officio Tricesima1i insinuationem et quod
praelibatas etiam benignas Suae Maiestatis patentes, quamvis penes se
haberi assertas, nihilominus tamen penesantefatum Marcum Schlesin-
ger aliud Argentum Viennam educentern eoturn habitas producere
nequdvisset, praementionatumque pro apparatu equorum argentum non
Viennam versus, sed illac Gayarinum versus in Moraviam alicui pri-
vatos, uti cordi par est, divendendi gratia educere intendisset per hocque
Tr ícesirnam Suae Maiestatis et Regni defraudasset, nisi eiusdern iriten-
tioni praenominatus Tricesimatorin vígilatíone sua obvi asset , attacturu
Argentum ex debito homagialis oblígamiriis sui iure merito arcstare ne-
cessitatum se esse, ex informatione eiusdem praesentibus cepialiter
annexa, prout uberius inteldecturae sunt ... Dorninationes Vestrae. Ita et
sapíenter perpendere poterunt, an non manifestam fraudem committere
intenderat idem Judaeus, praeneminatum utpote argentum pro attacto
apparatu equorum elaboratum, lapidibusque, ut praemissurn est, orna-
tum (quod neque pro domo Cusoria, quadrare dlgnosceretur), non Vien-
nam, praefatus autem socius eiusdem Wolphgangus Fischoff absque
conatus, nisi tali fraude sua deprehenditus fuisset. Quae eiusdem fraus
exinde etiam évidenter apparet, quod ipsemet quidem supranotatus
Marcus Schlesinger cum alic argento ad praementionatum Domum
Cusoriarn comparato, penes praecitatas paterrtes Sopronio dírecte Vien-
nam, praefatus autern socius eiusdern Wolphgangus Fischoff absque
iisdem patentibus elándestine Moraviam versus cum attacto Argento ad
apparatum equorum, uti praenota-um est elaborato, procui dubio cuipiam
privato, uti praedeclaratum est, divendendo porrexisset. Ac proinde
praerepefitos Judaeos nullam lustarn eatenus quaerulandi ansam habere,
puin potius ob eiusrnodi malitiosum eorum process um et benignisslmís
Suae Maiestatis pateritibus abusum eorum praeter incursum contrabanti
pro dernerito puniendos esse (qui alioquin etiam in defraudatione Chris-
tianorum omnimode incumbere solerent) censeremus. Remissis iisdem
annexis Originali!bus, hisce versus adjectis, Caeterum etc. cupierrtes. Da-
tum, Posonii die 12. Februarii. Anno 1682.

OL. Expedítiones Carnerales 1682. febr. 12.
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755.

1682. február 13. Pozsony. A nwgyar kamara tájékoztatja saját praejec-
tusát a Schlesinger Márk zsidó áltaL meqkisérlett. és a gajári harmincados

áltaL meghiúsított ezüstcsempészet ügyének jejLeményeirőL

"Ad quaerulosam Marci Schlesinger Judaei Memoriale ratione certae
quannitatís Argerrti pro apparatu equorum Iapidibus pretiosds elaboratí
per socium eiusdem Gayarmum versus in Moraviarn educti intencati,
ideoque per 'I'ricesimatorem Gayariensem arestati Exceleae Camerae
Aulíoae porrectum. per eandemque penes litems suas copialíter sub. A.
hisce inclusas huie .itidem Carneeae Hungarieae communicatum, quali-
nam tenore praelibatae Camerae Aulicae mediantibus alíís nostris in
specie hisce annexis, rescrípserimus ex genuinis pardbus, praesentibus
sub B. adjectís uberius intelJágere dignabitur Illustrissima ac Reveren-
dissima Dominatio Vestra.

Quare continentiís se et Illustrtssima ac Reverendissima Dominatic
Vestra acquierrt easdem originales annexas praetdtulatae Camerae Aulá-
eae praesentari curare haud dediignetur ... Datum Posonii, die 13. Feb-
ruarii Anno 1682.

OL. Expeditiones Carnerales 1682. február 13.

756.

1682. június 12. Pozsony. A magyar kamara tájékoztatásképp megküldi
saját praefectusának Schlesinger Márk zsidó vámcsempészeti kísérletére

vonatkozó, az udvari karnarához intézettvrHaszát másolatban.

"Quantum vero instantiam Judaei Marci Schlesinger ratione cuius-
dam apparamenti equilis et non argenti, pro off'icina Suae Maiestatís
Cusoria per passum Trioesimae Gayariensis inductí et non insinuati
adeoque contrabnadati attineret, Miramur dominum Mittermar(!) eate-
nus se ingerere velle, cum antehac ne quidem mentio eiusdem domini
Mittermajr unquam fuerit, verum quibusnam ex rationibus idem argen-
tum ex eo, quod idem proequorum epparatu, preticsis Iapidibus ex-
ornatum, neque pro Domo Cusoria seu Monetaria aptum, non Viennam
versus, sed per passum 'I'ricesimae Gayariensis versus Moraviam, in-
salutata penitus Tricesima et quidem nocturno tempore educere voluis-
set, nisi per dictum Tricesimatorern in tam manifesta fraude, nocturrio
tempore deprehensus extitisset, tum vero exaldis aggravantibus circum-
stantiis contrabandatum sit, ex informatione huius Camerae coeasione

414



eiusdern penes excelsam Carneram Aulicam superinde factae, eíusdem
Camerae Aulicae perscripta copíaliterque hisce sub. A. inclusa ubertus
intellígére dignebitur. Illustrissima ee Reverendissima Dominatio Vestra.

OL. Expeditiones Carnerales 1682. június 12.

757.

1683. január 14. Ungvár. Ilosvay János jelenti a szepesi kamarának, hogy
az 1682. dec. 29. kelt parancsolatját követve figyelmeztette az ungvári
zsidókat, válasszanak bírót maguk közt és az újesztendőnként járó adó-

jukat szolgáltassák be akamarának.

"Az Tekintetes Nemes Kamarának ajánlom mindenkori engedelmes-
séggel valo kész szolgálatomat. Az Isten hogj meg áldgyá az Tekintetes
Nemes Kamarát szivem szerint kívánom. Kassárul haza érkezvén az
Tekintetes Nemes Kamara 29. Decembris nékem írott levelét szállásornon
találtam, rnellyben parantsollya az Tekintetes Nemes Kamara, hogi rmnd
az it lévő és az Krajnákon lakó Sidekat emlekeztessem, enneik előtte
minden uy Esztendőnkint való adayoknak meg fizetésére, és magok közt
egi bizonyos Biro tételére, én az Tekintetes Nemes Kamara parantso-
lattya szerint mingjárt magamhoz hivatván az ungvári két Arendás Si-
dokat, az Tekintetes Nemes Kamara parantsolattyát előttük meg olvas-
ván egiczersmind admonealtam is ők:öt hogí mentől hamaréb az Tekin-
tetes Nemes Karnaran ezen dolgot siessenek végiben Viinni , míndazon-
által annak előtte it kin lakot Sidokhoz képest igen kevésnek itélik ma-
gukat lenni ezen Summának meg fizetésére, nem kétlern rövid nap meg
fogják találni ezen dolog véget az Sidok az Tekintetes Nemes Kamarát.
Eze!kneikutánna ajánlom Isten oltalmában az Tekintetes Nemes Kama-
rát. Actum Ungvarott die 14. January A. 1683.

Az Tekintetes Nemes Kamarának mindenkori engedelmes szolgája
maradok

Ilosvay János mp.
Hátul: Per-illustribus ac Generosis Dorrrimis Doménis Celsissimi Primcipis Do-

mini Domini Emericí Theökeöl.lyí Partium Regni Hungariae Domini etc. Inclytae
Scepusiensis Camarae Consíliar íís etc. Dorninís mihi observandissirnís. Cassovíae,

OL. T!hököly szabadságharca iratai: III!L - Eredeti. D. M.

758.

1683. február 3. (Rohonc). Koppel Fridl rohonci zsidó végrendelete.

.Anno 1683 den 3. February. Von Rechnitz des Juden Nahmban
Koppel Fridl betrefferit sein Destament, so er bei seinen. Lebens Zeit ge-
macht hat durch dise bei geweszene dama1sz alsz hernach volgt. Salomon
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Bolff .Schuelmeister wiener, der scháehter Moses Markez. Nodlj Markez,
Abraham Már, welches wir auf sein Juden gewiszen befragt haben, wasz
er in seinen Ver:mőgenhat, das er es solte recht ausz sagen, damit seinen
Kindern oder ihindenlassener Witbib nicht unger-echt solte beschehen.
Erstlich will ich meine Tochter bewahren, die Zehen gebodt und wasz
darzu gehörig ist nach unsern brauch.
Itern ein silber-ne Gierttl mit 24 lad, das bedrifft bei

einen gleichen
Díszes solten rnein Tochter befor halben.
Mehr diszer Tochter salt mein Weib von ihrer Mor-

gengab geben
Item rnehr ein tassenten Mandl und ein auf'gerichts

Pött mit 2 schone Lalicher.
Item in parengeld ist verhandten
Item in silber gesohmeit In allen und jeden
Hem in der Wahren ist verhandten geweszen
Item gultner reszlauf die
Item in Wein ist vorhandten geweszen
Hem ein Nagl Per,dl
Zin und Kupfer jn Hausz 'gesehier
Mehr 4 'gultner Ring, das beschaff ich rneinen 4 Söhn,

ein jed wedern no. 1. und sie sollen darumben spil-
len, Welcher dem pesten bekombt, soll rnan die ring
schötzen, und wer etwasz geringer bekombt, sollen
sie ein dem andern hin ausz zallen, welches betrefferr

Facit

f. 100 d. -

f. 50 d.-

f. 250 d.
f. 150 d.
f. 75 d.
f. 12 d.
f. 30 d.
f. 15 d.
f. 20 d.

f. 32 d.
f. 734 d.
f. 71 d. 80

.----_._-~- ---
f. 805 d. 80

Itemín schulten ist ein zu fodern

Haben wir auff díszes vergleich gernacht alsz her nach
volgt. Ich Saloman Bolff Judertrichter von Rechnitz,
Wolff Abraham geschworner von Rechnitz, Mojses
Markszkusz, Salorrion Lípmon, Mojses Abraham
Schulrneister, .Mankusz Hierschl Schulmeister.

Díszes ist verglichen worden das die Wittib Kopplelin
ihren éltern Sohn, dern Lebbel von seiner Erbschaff t
solte hinausz lbezallen

Welches er auch empfangen hat Iaut seiner eigenen
Quittung. Der anderte SOM Fr.idl Koppel hat sich
auch mit seiner Muetter verglichen var bei unszer

Díszes geld ist bei unszren weiszen Vatter. Die zwen
kleineren Sohn hat man zu gesprochen allen beden

Dar zue mues die Muetter sie bede mit schpeisz
und Kleidt versehen, bisz dasz sie auf die 13 Jahr
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f. 45 d.

f. 90 d.



alt werden. Was aber das übrige ist, alsz dísze
sununa auszteckhen thuet, ist der Wittib völlig zu
gesprochen worden zu einer Morgen gaab. Auff
dises hat man die Wittib nicht erzwungen, sondern
sagt selbst ausz wan sie ihre Kindern werden is
Ehren halten. wie es Kindern gebühren thuet, so
begehet sie sein Lebtag nichts zu heyraten, ist dan
das sie es nicht thuen, das sie heyraten möge, be-
gehr sie weider nicht alsz f. 100. ist etwas mehres
vorhandten, solt ihren Erben verbleiben.

Ausgaberr der Schulten, so nach seinem tott die wit-
tib bezalt hat zu Girisz dern Gillein paren geld sarnbt
der under eszig

Mehr dem Herrn Pet ter Deák auf Girisz sambt der
undereszig

Anstatt diszen geLd seirit Pfandter versetz geweszen,
welche arider Leiten gehört haben, das dch es gab
mueszen ausz leszen.

Die auszgaab in der Zöhrung sambt ihren Kindern ist
auf gangen alle woohen bei ein gleíchen f. 1 d. 50,
welches betrifft woohen 52 macht zusamben

Item an anlag der gemain
Hem der Tochter zu der Hochzeit gewanddung und

Zehrunng
Ihren Sohn dem Lebbel geben zu Giszing
Mehr auf Sperburger Markh geben
Mehr ein ze nahrneu Grastorff
Mehr ein halben taller , wie er zu seiner Brautt nach

Schlainingist gegangen
Mehr zu Ginszer Markh geben
Mehr zu Giszinger Mankh geben
Mehr ein hembet und Hósen fueder under dem rom
Mehr drei Ellen Duech geben
Mehr eine Waff zu ein Fürdich
Mehr vor einen Sábbel geben
Item dem Fridl geben
Item dem zweien kleinen Kiadern geben
Mehr dem Doctor und auf dern Kindern zu Lehrnen

geben

f. 57 d.

f. 57 d.

f. 75 d.
f. 20 d.

f. 50 d. -
f. 1 d.
f. 7 d.
f. 1 d. 50

f. - d. 75
f. 1 d. -
f. 6 d.
f. 3 d.
f. 3 d.
f. 1 d. 50
f. 2 d.
f. 4 d. 85
f. 2 d. 10

f. 15 d. -
_.-._ ...--_ .._-_. -- _ ...-

f. 307 d. 70

Kívm: Des Juden Koppel von Rechnitz sein Destamént betreffendt.
OL. Batthyány-levéltár,
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759.

1683. február 21. FöIfalu. Bars vm. alispánja utasítja az egyik szolqa-
bírót, intse meg Sámueloszlányi zsidót, az esztergomi érsek zsidaját;
váltsa ki assakürti Géczy Istvánnénál zálogba tett ruhákat. Ha megteszi

jó, ha nem, idézze meg egy bizonyos terminusra.

"Nemes Bars Vármegye edgyik Szolgha Biráia Eskutt Urammal ed-
gyütt Kegelmetek menyen ell ezen Bars Vármegyeben valahova kéván-
tatík Nemzetes David Juditha Aszony, Nemzetes Vitézlő Assakürti Géczi
István Uram eö kegelme kedves házos Társa intentióiára és az minemö
Ruhát méltóságos Eszterghami Érsek Uram eö Nagha Oszlanyd Samuel
nevö Sidoia két száz forintban ezen Instans Asszony eö kegelmének
adott zálogban, elsőben emlétet Sidót Kege!metek admoneallya, hogy
azon Ruhát váltsa iki s azon két száz forirrtbol proveniáló Interest is le
tegye, kít .ha megh cselekszik, jóval jó, holot nem, praefigálvan egy bi-
zonyos terminust, comper-ta super inde mera rei weritate una eum ex-
pensis, az Ob1igatoria Ievélnek erejével ds exigállya, s tégyen Iristans
Aszonynak eö kegelmének plenarís satisfactiot, alkalmasztatván magát
kegelmetek Országunk Törvényíhez, a Nemes Vármegyink statutumihoz.
és ha kévántatík Testimondalist js maga keze irása éspöcséti alatt ad-
gyon Kegelmetek eö ikegelmének, s Nemes Vármegyéri is vegye relatio-
ban. Secus non facturi. Fölffalu 21. Februarii 1683.

Hunyady László, Bars Vármegye Více
Ispánja.
Correcta per eundem.

Alul, a bal sarokban: gyűrűs pecsét.
OL. Ghíczy-család levéltára.

760.

1683. március 18. Kassa. A szepesi kamara Unghvári Istvánhoz és Mo-
hácsi Jánoshoz intézett emez iratával megparancsolja az Ungvár és Ho-
monna táján lakó zsidóknak, küldjék be megbízottjaikat szokott adójuk
végett való tárgyalásra és mutassák elő Thökölytől nyert patensüket, kü-

lönben nem lesz szabad nékik szabadon kereskedniök.

"G€nerosi Dni Amici Nobis obsdi.
Régen meg izentük Unghvar és Homonna táján lakó Sidoknak, hogy
ide bé jőjenek, avagy magok közül egyet-kettőt választván, azokat bé
külgyék, hogy rnivelünk ez előtt is practicaltattot mod szerint esztendő-
héli adajokrul, krivela' Nemes Kamaranak tartoznak, conveniálhassanak.
Kit mind eddígh is süketségre vévén, absentálták magokat. Hallyuk
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ugyan, hogy Kegmes Urunktúl Patenseket nyertek, kik mellett szaba-
don kereskedhessenek, s- igen jó is részekre, de azon Keglmes Urunk
Patensej nem eximállyak eőket a tartozó adó fizetéstül, kire Kegyelmes
Urunk sem czelozot, azoknak ki adásában, jól constalván eő Nagyságá-
nál, hogy adóval tartoznak, melly Patenseket maskent is tartoznanak itt
a Nemes Kamarán praesentálni, constaina a' Nemes Kamara előtt, men-
nyiben exirnáltattak és ha kegyelmeteknek is constaina continentiaja azon
Patenseknek, minket informállyon. Annak okáért committállyuk Kegyel-
mcteknek ex superabundanti, intse meg eöket bé, jöveteleket ne diffe-
rállyák, kik ha továb is conturnaciter absentálnák magokot, Marhájokot
arestallya, és szabad kereskedést mind addig néki ek ne engedgyen, vala-
meddig mi velünk dolgokat el nemvégzi:k. De reliquo etc.

Stephano Unghvári et Joanni Mohácsi,
OL. Thököly szabadságharc a hratal: lIliI. - Fogalmazvány. D. M.

761.

1683. április 15. Szalonak. Batthyány Kristóf commissiója a rohonci zsidó-
bíróhoz, hogy Rajki Imre inasnak adjon négy forint ára vásznat.

"Anno 1683. die 15 Aprilis. Vevén ezen commissionkat, adgy Rayki
Imre inasunknak négy forint árra vásznat. Actum in nostra Szalonak,
ut supra. Grof Batthyani Christeph m. p."

Kívül: Rohonczi Sido Bironak ez commíssíonk adassék. Rayki Imre.

it=l!"~ ":1:it ", :i'i~'~ p~ t'~ !~Tr.:,p~~,
Olvasása: Die Kommission is vün Imre 4 Gulden pistn (= Leinen).
OL. Batthyárry-Jevébtár. Gyűrűs záropecséttel.

762.

1683. maJus 26. Szalónak. Batthyány Kristóf commisswJa a rohonci
zsidó bíróhoz, hogy Bottka Mátyás inasnak öt forint ára vásznat adjon ki.

"Anno 1683. die 26 May. Vevén ez commissionkat, adgy dnasunknak
Botka Mátyásnak ött fordnt ára vásznot. Actum Szalónak. die et anno
ut supra.

Grof Batthyáni Christeph m. p."

Kívül: Rohonczi Sido Bironknak ezen comrnissionk adassék. Botka Mátyásnak.

rt=W'~ 'j~ "':1:-1t":-1t'~ l!'~'ta~ .m':"~ j1~t'~ j~'r~r.:1p~"
Olvasása: Die Kommíssion is vun Leibjung Matthias is 5 Gulden ver pisten

(= Leínen).
OL. Batthyány-Ievéltár. Gyűrűs záropecséttel.
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763.

1683. október 26. Pozsony. A magyar kamara Hirschl Ezsaias és Jakab
zsidóknak engedélyt ad Erdődy Kristóf .4.ntalné kérésére, hogy megbí-
zásából Kremsben bevásároljanak és azt vámmentesen hazahozhassák.

"Salvus Passus pro Jacobo et Esia Hirschl Jidaeis Cremcjum profi-
ciscentibus ... Notum facimus per praesentes. quod per Illustrissimam
Dominam Comitissam Mariam Palffy ab Erdőd, Illustrissimi domini co-
mitis Christophor i Antonii Erdődy de Monyorokerék (plenus titulus
inserendus) conthoralem condecenter requisiti, quatenus nimirum Ja-
cobo & Esiae Hyrshl(!) Judaeis ex commissione et ordinatione praelibatae
dominae Comitiissae Cremzjum ad proxime inibi celebrandas nundinas
pro coemendis certis in sortern eiusdern dominae Comitissae victualibus
aliisque rebus in usum domesticum convertendis expeditis hasce Salvi
Passus Iiteras, quarum adminiculo securius sibi commissa exequi queat,
extradare vellemus. Huius quidem requisitioni praetitulatae dominae
Comitissae annuerimus. Quocirca universos & singulos, quos supra re-
quirimus, ab hac vero Camera dependentibus serio iniungimus, quatinus
diotos Jacoburu & Eliarn Hirshl(!) Judaeos hinc, veluti ex loco Bei gratia
salubri Cremzjum proficiscentes ac saepefatae Dominae Comitissae com-
missionem exequi satagentes. ubique Iibere, tuto & secure ire, transire,
morari & redire permittere ac per suos permitti facere velint. Praesenti-
bus perlectis, exhibenti restitutis. Datum Posonii die 26. Octobris 1683.

OL. Expeditiones Carnerales 1683. október 26.

764.

1683. november 2. Stomfa. Nadány Zsófia adóslevele Abrahám Filip
Sidónak:

"Ezen Abraham Filip Sidonak vagiok ados tizennegi forintal, meliet
tartozom neky megh fizetny. Stomfa, 2. Novembris 1683.
Id est 14 fl. Arva Nadany Sophia.
Ezen Sidonak megh fizetem. 1685. jul. 20.

OL. Zichy-cs. zsélyi lev. fasc. 187. NB. n. 114.
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765.

1683. november 3. Pozsony. A magyar kamara néhai Wentzll Márk zsidó
a pozsonyi pénzverőhivatal nemesfémbevásárlójának fiát, Izsákot fel-
hatalmazza, hogy használati cikkeivel és árujával együtt vámmentesen

jöhessen be Magyarországba Morvából.

"Passus pro certo Judaeo Isaco WentzI.
Nos ... Consi1iarii, universis et síngulís . .. dorninis Tricesimatoribus,
Contrascribis, Teloniatoribus, passuum vadorumque custodibus notum
facimus. Exhibitorem praesentium Isacum Wentzll Judaeum, Marci con-
dam Wentzll alias penes Dornum altefatae Suae Maiestatis loci huius
Cusoriam, pro conquirendo auro et argento constituti Judaeí fílium, cer-
tas res suas partim .utensiles, partim vero quaestúrn eiusdern concer-
nentes, verum uti assereret, his praeteritis autem tu multi bus securíor is
conservationis erga in Moraviam hinc devectas, rursus hudc in Hunga-
riam revehi curare velle. Quapropter universos et singulos, quos supra,
diligenter requirimus, ab hac Camera vero dependentibus íníungímus,
quatenus memoratum Judaeum Isacum Wentzll cum rebus suis ubique
tute et Iibere ac absque omni vectigalis vel Tnicesimae exaotione íre, mo-
rari ac redire permittant, perque suos permítti faciant, Ne vero fraus
quaepiam eatenus intervenire possit, tenebitur dictus Judaeus in prima
Trícesíma, sibi in Regrio hoc Hungariae occurrente, se cum antelatis re-
bus suis Insinuare & quae praeter utensilia eiusdem Judaei viderit círca
partes Moraviae finitimus Tricesimator reliqua cuncta in cistis vel alibi
habita obsigillet & obsigillata dimittat, tandem in Tricesima loci huius
revidenda. Praesentibus perlectis , exhibenti restitutis, Datum Posonii 3.
Novembris. 1683."

OL. Expeditiones Carnerales 1683. november 3.

766.

1684. január 14. Németújvár. Batthyány Kristóf commissiója a rohonci
zsidóbíróhoz, hogy a rohonci konyhasáfárnak, Tibolt Györgynek öt réf

két forint os posztót adjon ki.

"Anno 1684. die 14. Januarii.
Vevén ez commissionkat, adgj Rohonczi konjha Sáffárunknak Ti-

bolt Györgjnek ött réff két forintos posztot. Datum ex nostra Német
Ujvár, ut supra."

Kívül: Rohonczi Sido Bironak.ez commissíonk adassék.
OL. Batthyány-levéltár, Kívül gyűrűs zárópecsébtel.
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767.

1684. január 21. Németújvár. Batthyány Kristóf commzssw)a Pőcz Ist-
vánhoz, hogy a zsidók adójából adjon Bunics János lovászmesternek öt
forintot lópatkoláshoz szükséges vas vásárlására, és vánkosra való anya-

got is szerezzenek a zsidók.

"Anno 1684.die 21. Januarii. Vevén ez commissionkat, adgy lovász
mester Bunícs János uram kezéhez aSidok adójábul öt foréntot, hogy
hátos Iovaink patkoltatására vasat vehessen ő kegyelme. Ex nostra Né-
met Uyvár, die et anno ut supra.

Grof Batthyani Christoff m. p.

P. S. Két öreg vankosra valo matériát lis szerezzenek aSidok és ad
Lovászmester uram kezéhez, hogy őkegyeime mindgyárt küldhesse alá."

Kívül: Pőcz István jámbor szolgánknak ez comrn.issdorrk adassék .

•• ,.. •••.•••• "", .-.. " •••••• " ••••• ••••.• "' •.••••.••••••••• "'1 ""'~" •••••.•1'" II •.••'.,; ••••"11 Ill ••••"' •• 1'\01 1· .••...••.•• '1 I•.••,".,;'i~ lJ! ~I'"'"
p~~'V.:lr~, ~., ~~~tr;"~~~~t!·

A héber betűs német szöveg: Auf der Komission hab ich schon geben 5 GU1-

den meoz (=azöta) den StaLlmeinster (!) zu die Ross beslagen,
OL. Batthyány-levéltár. Gyűrűs záropecséttel.

768.

1684. április 25. Pozsony. A magyar kamara felvilágosítást kér Taynay
János szaleoici harmincadostól, miért kobozta el Dávid Abrahám "Marka-

uuullerus" 5 sajtját.

"Quidnam Franciscus Jacobus Regtiger officialis quidam militaris
penes Judaeum quendam Abrahamum, David dictum alias Markatand-
lerum contra vos querulose, annexo memoriali attacti Judaei nobis scri-
bat, vos anno proxime praeterito 1683. idque circa festum S. Michaelis
eundem Judaeum Markatandlerum non solum arestari Iecisse, verum
etiam quinque easeos ab eodem accepisse, id ex Iiteris memorati off'icialis
et supplici libello dioti Judaei in specie hisce annexis uberius intellee-
turi estis.

Quocirca vobis injungimus, quatenus de statu huius negotii, quanam
videlicet ex causa praehbatum Judaeum eotum arestaveritis et sub quo
titulo eosdern quinque easeos ab eodem acceperitis et in quem usum
converterrtis, denique qualenam etiam orale nuntium nomine mei
Michaelis Partinger tulerit eum, ego eundem Judaeum nunquam vide-
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rim, sed per aliurn negotíum suum míhi exponi eoturn curanti nuntia-
verim, negotium hoc Inolytae Camerae esse proponendum et dominum
Tricesimatorem scire in passu quid eidern faciendúrn íncumbat. Inclytam
Carneram hane quantoeius genuinc etcireumstantialiter desuper re-
missis quoque praesentíbuaannexis informetis. Prout rite agere nove-
rrtis et dnreliquo feliciter valebitis. natum Posonií die 25. Aprilis 1684."

OL. Expeditiones Carnerales 1684. ápr. 25.

769.

1684. április 29. Pozsony. A magyar kamara báró de Huschin, aLandron
ezred őrnagy ának panaszára felvilágosítást kér aszakolcai harmincados-
tól, miért kobozta el Jakab zsidó Morvaországból szabályosan behozott
posztóját és miért zsarolta meg 21 tallér erejéig. Egyúttal utasítja, hogy

a kétségtelenül katonai, tehát vámmentes árut adja vissza.

"Liber Baro de Husehin, Inclyti Regiminis Landroniani supremi vi-
giliarum praefectus panaszt tett, hogy ,,'Vos,Judaeum quendam Jaeobum
dictum hisce praeteritis diebus ex Moraváa cum certo panno ad usum et
necessitatem eiusdem regiminis comparáto redueere despectatís et non
curabis eiusdem penés se habítis et in filiali Tricesima Hollichiensi ex-
hibitis salví passus sui literís, medio Iiliastae vestri eiusdem loci arestari
et nonnisi erga caubionem V'ilgintiImpenialiium eidern filáastae vestro de
se datam, desumpto ab eodem pro seheda propria uno quoque Imperiali
dimitti feceritis.

Cum autern ,idem pannus, uti praenominatus dominus Baro fide-
digne assecuraret praeelse pro servitio Suae Naiestatis Sacratissimae et
usu rnilitiae eiusdem induotus, pensioni 'I'ricesimali minus obnoxius esse
dignosceretur. Idcirco vobis serio ínjungimus, quatenus praetactam cau-
tionem memorato Judaeo Jacobo, eiusdem panni inductori praevic modo
ab eodemexactam, quamprimum etabsque mora restituatis."

OL. Expeditíones Carnerales1684. ápr-ilis 29.

770.

1684. május 6. Pozsony. A magyar kamara sürgeti a szakolcai vámost, in-
tézze már el valahogy az 5 elkobzott sajt dolgát, ne zavarja már őket az

a zsidó, Dávid Abrahám "Markotandlerus".

"Recurrent€ denuo ad hane Carnerarn Judaeo Abrahamo David
Mankotandlero, qualiter se nullum a vobis rad nuperurn decretum nost-
rum Camerale obtinere posse responsum allegaret, idemque responsum
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ulteríus quoque penes hane Cameram a vobis adurgendum, satisfac-
ticnemque sibi fiendam exposceret, memoria li illius hisce annexis ube-
rius Intelleeturi estis. Proinde vobis iterato injungimus, quatertus petitam
per nos ratione praesciterum easeorum ab eodem Judaeo, ut taliter
qualiter acceptorum vel arestatorum information em vestram vét aliqua
occasíone jam nobis quodtius submittatis: vel sd.omnino ab üsdem easeis
solítam 'I'rloesimam per eundem Judaeum pendi debentem judicaveritis,
de tali Tricesima cum eodem, ut tandem ab importunis ipsius Judaei
molestationdbus liberemur, conveniatis ... "

OL. Expeditiones Camerales, 1884. május 6.

77l.

1684. május 15. Pozsony. A magyar kamara nyílt parancsa cücalmazott-
jaihoz, m. felkérése mindenkihez, legyen segítségére Prager Jakab zsidó-
nak, a kamara ezüstbevásárlójának, hogya háborús zavarok miatt Mor-

vaországba mentett ezüstöt visszahozhassa Pozsonyba.

"Nos Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis, Domini Domini Cle-
mentissimi Camerae Hungarieae Substitutus Praeses et Consiliarii, uni-
versis et singulis cuiuscunque status, gradus, honoris, dignitatis, off'icii
ac praeeminentiis homiruibus, signanter vero Dominis 'I'ricesimatoribus,
contrascribis eorundemque Vicesgerentibus, Teloniatoribus, item Pas-
suum vadorumque custodíbus et satelűitibus, praesentes nostras visuris,
leotoris aut legi audituris. Notum faoirnus exhibitorem praesentium,
Jacobum Prager. Domus huius loci Cusoriae Judaeum Monetarrum cer-
tam quantitatern Argenti, alias adhuc Anno proxime praeterita ad usum
et necessitatérn attaotae Domus Cusoriae comparati, verum ob tumul-
tuosos belli motus jn Moraviam tartiorűs conservationis gratia inducti,
rursum huc Posoriium pro usu et neoessitate attactae Domus Monetariae
reportare velle. Quocirca uruversos et singulos, quos supra, diligenter
requirímus, ab hac vero Carnera dependentibus serio injungimus, qua-
tenus habita praesentium notitia, dum et quandocunque praefatus Ju-
daeus Monetarius, cum rnemorata quantitate Argenti, velut non ad
quaestum, sed praecise ad usum totiesfatae Domus huius loci Mone-
tariae comparati, ad passus et tenuta eorundern pervenerrt, eundem non
solum citra quampiarn Tricesimae, vectigalís aut telonii exactíonem li-
berum dimittarrt, perque suos dimitti faciant, verum etiam eidern neces-
sariam assistentiam quo tutius huc remeari possit, praebeant, ab hac vero
Carnera dependentes debeant et teneantur. Praesentibus per lectis, exhi-
beriti restitutis. iDatum .Posonii die 15. May 1684.

OL. Expeditiones Camerales 1684. május 15.
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772.

1684. december 31. Homonna. Munkácsy János jelenti a szepesi komuirá-
nak a homonnai zsidók be küldendő conscriptiójára nézve: csak az egy
árendás zsidó lakik állandóan Homonnán, a többi csak szüretkor szokott
bejönni bort vásárlani. A zsidók szállításban lévő borait a labancok el-
veszik az útban és csak többszörös fizetéssel vihetik tovább nagy baj-

jal. Nem is mernek már borokat vinni.

"Gene rosi Domini Fautores mihi Colendissimi Demissam servitiorum
meorum Commendationem.

Tekentetes Nemes Kamara levelét alazatossan vettem. Az kereskedő
Sidok Conscriptioja iránt, mit parancsollyon az Nemes Kamara jol ér-
tem, az ki Continuus Sido volna itten többet sem tudok az Homonnai
Arendas Sidonal, az töb ld járó Sido, szüretre ki szokott jőny, es ha mi
Bort le ranthat, azzal megyen el, külőmben sem mutattya magát, hanem
ha kinek ide ki Factora van, Én mindazonáltal jol végere menvén ha
olyak találkoznak, az Nemes Kamara parancsolattya szerínt végezek ve-
lek, es az Nemes Kamarát informálnom el nem mulatom. Egyébairant nem
kicsiny 'I'ribulatioba vannak, mert szürettül fogvást ketten Vinna várá-
ban az Borok miket szürtek, most egynehány hordo Bort ide Homonnára
fel szálitottaik, csak aligh hogy az szanakal visza tertek az szekeresek, az
Labanczök mindgyárt az szánokbul valo ökröket el hajtották, kikért is az
Sidok harmincz forintokat kültek, aligh mehetet loi az Falukbu] az mar-
halokal az ember mások neki kerültek, megh el hajtották, ujobban kér-
vén váltságot a' marhakért, az Commissariusok is biztattyák, hogy semmi
Harminczadot ne praestályanak Homonnán. mert másut is megh ve-
szik rajtok, és így csak it Hevernek a' fagyon, a Borokkal nem mervén se
egy felé, se más felé el menny.

OL. Thököly szabadságharca iratai: II. fol. 535. D. Tvl.

773.

1685. január 1-június 30. Kivonat a szalónaki és rohanci jövedelem-
számadásból.

"Szalonoki és Rohonczí proventusnak speclficatioja. . .. Item Ro-
honczy Sidotul, Hanzly hazatul jarando árendát perelpiáltam fl. 14 d. -.
Die 1. Jan(uarii) data comrnissio. Rohonczy Sido bironak attam fL
12 d. -."

OL. Batthyány-Ievéltás', a XVII. századi szám adások közt.
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774.

1685. január 6. Letovicz. Szelepcsényi György esztergomi érsek végren-
deletéből:

.Perístomata Hollandica preticsora ... Judaica aurea dornino Jo-
hanni Maholányi, Item Judaica argentea Monialibus Tyrnaviensibus ... "

OL. Mérey-család levéltára (egykorú; hitelesített másolat).

775.

1685. június 5. Kapuvár. Borsos Ferenc levele Kisfaludy Mózeshez,
Batthyány Kristóf "mezei egyk fő hadnagyának", melyhez mellékeloe
van Csorna mezőváros 1685. május 6-án kelt okleoeie, melyben Bóna
István csornai bíró és a tanács bizonyítja, hogy a csornai zsidó mészáro-
sok a Csanakon szerzett ökröket igaz úton, 28 tallérért vásárolták. Ezek-
nek árát Szak Lőrinc bogyoszlai mészáros fizette le, mert a zsidóknak

nem volt annyi pénzük.

"En Bona István mástan Csórnay rnezző városi Palatinus Urunk
őnagysága biráia, recognoscalom Esloütteimel edgyüt ezen levelünk ren-
diben, hogy ez jelen vala 1685.-ik esztendőben Büt eilőhavanak circiter
6-ik, avagí 7-ik napián találkoztak ugyanezen Csórnay városban Pala-
tinus urunk őnagysága Mészár székiben vágó Sidoj Csanakban menni,
és 'Ot vásálottak valami eökreöket, ugyanott Csanakban lakozo Nimet
Janko nevő legintül, az mely ökröknek az 'Sidok Ie nem tehetven az arro-
kat, atta azon ökröknek rnegh az árrát Szak Lőrincz mastani Bogiszlay
meszaros, ugy mint 28 Tallért, mint igaz marhaért. Mely dologhnak
erösége, bizensaga ugyan itt lakozo Takacz Péter, az kys hütit én előt-
tem le tiviri vallia, hogy ugy vette Szak Lőríncz, mint igaz saiát mar-
hakat. Meliruladom ezen levelemet szokot varosy pöczetünikel megh erő-
sitvin illyen böczületes szeanéhljek előt, ugy mint Vuikavics Phülöp, Vö-
rös Miklos, Vöres J ános és Szilvasi István uraírnék előt. Actum Csornae,
die 6. May, anno 1685. Bona Ivan (L. S.), Corarn me Philippo Vukovics
(L. S.), Coram me Nicolao Vörös (L. S.), Corarn me Joanne Vörös (L. S.),
Coram me Stephan o Szalvasi (L. S.)"

OL. Batthyány-levébtár, Misslles. (Bol'SOS Ferenc neve alatt.)
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776.

1685. október 25. Rohonc. Jári Imre levele Batthyány Kristófhoz, mely-
ben többek közt a következőket írja:

"Az Sido Biro az fadgyu felől arra felelt, hogy negyed nap alatt
alá küld érette, de azon könyörögh, hogy Vyvárrul eddigh méltóztatnék
föl küldetni Nagyságod."

OL. Batthyány-levéltár,Missrles. Kívül záropecséttel.

777.

1686. június 28. Németújvár. Batthány Kristóf, vagy Batthyány II. Adám
levelének fogalmazványa, melyben valakit int, hogy Mihály rohonczi

zsidó adósságát fizesse meg.

"Böcsülettel való iköszönetem után ikegye1mednek Istentül minden
jókat kivánok. Vettem :kegyelmed Ievelét, melyben írja kegyelmed,
hogy Mihály nevü Rohonczi Sidom instantíájáraaz exemptlot azért nem
engette rnegh ikegyelmed, mivel nem az utóbbi, hanem az első vrátul
maradott joszaghbul akart volna biro uram exequalny. Az nylván valo
adóssághnak kétségh kivül akar mint mentegesse IÍS magát ember, megh
kölJ lenny, de hogy kegyelmed azt á1léttya, hogy az előbbi vratul ma-
radot joszagot nem erugedhette kegyelmed, rniért tehát kegyelmed más-
bul megh nem füzet; osztan ugy emlékezem én reá, sőtt levele is megh
vagyon, itt kegyelmednek, hogy a midön az magam adósságát Kovácsi
Joszagbul akartarn 'Vala exequaltatny, azt állétotta uolt aikikorkegyel-
med, hogy Törők Pál uramnak légyen adva feles 'adósságért. Azokáért
kegyelmedet tovább is intem, s kérem, hogy elégécse megh az Sidot ily
tagadhatatlan adóssághrul, mert az is az hitván ember kereskedesevel
el ne ragaszkodgyék kegyelmed az Illyen repulsiokhoz. Mer-t az mi ke-
gyelmes urunk ő fölsége prorogatayát illeti, azt érdemessen megh bö-
csüllöm, de az sem sufragál kegyelmednek örökén. hanem rövid időn
expirálni fogh, nem is tudom, hogy ha comprehendálna, vagyon-e benne
az is, hogy az adósságck megh füzetését is halaszthassa Ikegyelmed, s
akkor rnind a duplumot, s rnind a költséget exequáltatni fogom, megh
válik, ha álhat-e ellene kegyelmed vagy sem, már is pedigh 30 forintot
mondgya a .Sido, hogy költöt. Azért én is intem kegyelmedet, s javal-
lom, hogy kárának távoztatására nézve most elégécse megh kegyelmed,
kirül kegyelmed váloszát elvárom, az vontatódás ebben haszontalan,
mert ha tudot vásáriani kegyelmed,az füzetését s,e röstellje. Továbbá
éltesse Isten jó egésségben kegyelmedet. Nemet Uyvár, 23. Juny 1686.
Kegyelmednek böcsülettel vaJo jo akaroja."

OL. Batthyány-levéltár.
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778.

1686. okt. 2. Guar. Telekesi Török Adám magára vállalja, hogy kielégíti
bátyja, néhai telekesi Török Pál hitelezőit:

"Az adossagok megn fizetése pedigh, mellyeknek megh fizeteset
én, Török Adam magamra vettem, nevezet szerint ezek: Sido Mihály
adossaga, Vásárhely István uram adóssága, Hericz Tamás uram ados-
sága ... "

OL. Tallián-lev. fasc. 4.

779.

1686. október 18. Bécs. Az alsóausztriai kormány a császár intimátumá-
nak értelmében utasítást ad a Landmarschallnak, hogya Budáról hozott

zsidó foglyokat együttesen helyezzék el.

"Von der R. K., auch zu Hungarn und Böheim königlichen M., Ertz-
hertzogen zu Oesterreioh etc., unsers allergnadigsten Herrns wegen durch
die N. O. Regierung Herrn Landmarschallen hiemit anzuzeigen: Es seye
Herrn Stadtobristen allhier auígetragen worden, dass derselbe a Ile
van Of e n hi er he r :ge b r a ch teJ u den, so wa hl Ma n n-
als Wei b spe r soh n e n, i n ein ge w i s se s H aus v ord e r
Sta d t zu sam men b r ing en, bis auf weitere 1. K. M. oder des
löblichen Hofkrtegsraths Verordnung in Verwahrung halten lassen,
dessen possesseres aber mit Ihren etwa haben den Praetensionen an erst-
vermeldten Hofkriegsrath verweisen solle. Wann nun gedachter Herr
Stadtquardiobrister darauf erinnert, dass derley Juden und Jüdinnen
sich auch zum Theil in Hausern, so dessen Jurisdiction unterworfen, be-
finden thaten und rnehrhöchsternennt 1. K. M. unterm 16. dis aller-
gnadigst anbefohlen, gehöriger Orthen die Verordnung ergehen zu las-
sen, damít, wo derglcichen Juden und Judinnen sich etwa in dessen
Jurisdiction untergebenen Hausern befinden, selbige auf Begehren mehr-
besagten Herrn Stadtquardiobrásten ader dessen Bestelten, welchen
derselbe hierzu verordnen wir d, zu dern Ende unverweigerlich ausgc-
folgt werden sollen; als hat man ihne, Herr Landmarschallen, dessen zu
Fürkehrung des Weitern híemit nachrichtlich erinnern wollen.

Közölvea Codex Austniacus 1. kötet 563. 1. alapján A. F. PribTam: i. m.
1. kötet 265. 1.
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780.

1686. nov. 28. Bécs. A szász választófejedelem egyik alattavalójának por-
tékáit czoborszentmihályi Czobor Adámrtk zstdó cámosaikka; jogtalanul
lefoglaltatták és Lipót király parancsára sem adták őket vissza. A király
ezennel megismétli szigorú parancsát; ha nem teljesítik, katonai exsecu-

tio megy rájuk.

"Leopoldus ... Spectabilis et Magnificus, Fidelis, nobis dilecte. Ex
lamentabili querela Prudentis ac Circumspecti Damelis Graculi, alias Civis
et Quaestoris Sittaviensis, Serenissimi Ducis et Electoris Saxoniae sub-
diti, simul etiam penés eum Camerae nostrae Hungarieae facta Queri-
monia non sine gravi displicentia nostra intelligimus, quod licet occasione
illarum Mercium 'ipsius Quaerulantis; per quosdam Judaeos Teloniatores
Tuos, jussu Consortis Tuae, via prorsus illegall contrabandatarum, me-
diante certo benigno .Mandato Nostro, memoratae Consorti Tuae intitu-
lato restitutionemearum dido Quaerulanti fiendam sat stricte commi-
simus, eademque etiam Carnera Nostra eandern Consortem Tuam iteratis
vicibus de restítutione earundem Mercium commonitoriis requisivisset ;
Eadem tamen Consors Tua nescitur unde duda et qua temeritate per-
suasa postpositis, spretis et contemptis tum istiusmodi benigno Mandato
monitioneque nostris, quam et dictae Camerae nostrae requísítionibus,
índurato et contumaci animo sese gerenda, praeíatas modo, praevio ille-
gali via contrabandatas eiusdem Quaerulantis merces (quae nulla ratione
sub Telonium caderent, cum ab equis et curr-u solummodo solvi consue-
visset, idque dum per tale Telonio obnoxium 'I'errrtorium transiretur,
neque praeter .ius et aequurn exigi debeat.) hactenus eidern restituere
minime voluisset, non sine manitesta Authoritatis nostrae laesione et
Eiusdem coram exteris Principibus ac Geritibus ex huiusmodi benigno-
rum Mandatorum nostrorum vilipendio, immodica Labefactione.

Quocirca harum serie Te et per Te adhuc semel memoratam Con-
sortem Tuam praernonendos esse duximus, Vobisque firmrter denuo et
ex superabundanti submissione Privilegiorum Vestrorum Telonialium,
committimus et mandarnus, aliud habere riolentes quam ut praemissas
indebíte et violenter praeterque Jus et aequum Contrabandatás dicti
Quaerulantis merces Eidem confestim et sine mora atque omni reni-
tentia depositá integre, plene et absque defectu reddere et restituere
debeatis ; Secus noveritis per comminatametiamantea. sed absque
fructu, nunc autem adualiter ordinandam militarem Executionem,Maies-
tatern nostrarn Eidern damnificato Quaerulanti debitam satisfactionem
impensuram. Secus itaque nullatenus facturi.

In reliquo Caesarea et Regia ibenignitate ac gratia nostra Tibi be-
nigne praesenti mandamus, Datum in Civitate Nostra Viennae Austriae
die 28. Decembris Anno 1686.
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Copiae Spectabili ac Magnifico Comiti Adamo Czobor de Czobor
Szent Mihaly perpetuo in holicz et Sassin, Carnerario et Consiliario
Nostro Fideli, nobis dilecto.

OL. Esterházy Pál nádor irra.tai: 8442. sz. - Egykorú másolat. D. M.

781.

1686. Kivonat Richards Jakab angol mérnök naplójából, melyet Buda
1686. évi ostromakor a Buda alatti táborban vezetett.

Júnjus 21-én egy lengyel kíszökött a budai várból és hírül hozta,
"hogy megjelenésünk Buda alatt igen meglepte légyen a törököket, hogy
a várőrség nincsen fél annyi erejü, mint volt 1684~ben, midőn a vár a
keresztények által ostromoltatott, akkor 15.000 emberből áll:ván, most
pedig nem számolván többet 7000-nél, tudni i}J;ik3000 janicsárt, 1000
lovast, 1000 zsidót és vagy 2000-nyi lakost". Július 3-án "egy janicsár
szökött meg, ki arról értesitettbennünket, hogy avár őrség gyenge, nem
állván több, mint 2500 janicsárból, 1000 spáhiból, 1000 zsidóból és :vagy
3000 férfi, nő és gyermek lakosból, hogy az élelmiszerek igen szüken
vannak" ...

Simonyi E1'nő: Magyar Történelmi Okmány.tár, dondom könyv, és levéltárak-
ból. Pest, 1859. 249, 254.

782.

1686. Kivonat Szalónak és Rohonc várwrtonwnyainak urbáriumából.

"Aprolékos proventus. Rohonczy Sádoknak attak Bosokí kastelibul
majörságy juhokbul, ugy mint berkat no. 119. Egjet számlálvan per d.
75, facit f. 89. d. 25. Item eörök juhot no. 41. Egjet számlálvan per f. 1.,
facit f. 41. d. -. Hem kecskét no. 16. Egjet számláiván per d. 50, facit
f. 8 d. -."

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

783.

1686/1689. Kivonat Szombathely város Protocollumából.

"Zsidoknak nem szabad árulni Ország vásárján ikivül."

Szombathely városi levéltár Prot. 1686-1689. 233. lap. A Protocollum eredetije
már nincs meg, csak az index beli bejegyzés.
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784.

1687. január 11. Bécs. A bécsi haditanács felszólítja Esterházy Pál gró-
fot, vegye őrizetbe a Budáról Kis'l'TUlrtonba vagy környékére költözött
zsidókat - férfiakat és nőket - míg azok vagyoni viszonyairól Hirschl

zsidó jelentést tesz.

"Hoch und Wohlgeborener Graff.
Sonders hochgeehrter Herr etc. Es hat die löblicher kaiserliche

Hoíf-Cammer Vns errmdert, das selbe die Losslassung wegen deren
allenthalben Sich befindenden gefangerner Ofner Juden gegen einern
gewissen aequivalent mit Ihren gewaltragern allerdings verglichen habe.
Zu mahlen nun aber vorkhommen, das auch unter Euer Excell. Jurís-
dictien zu Eysenstatt bey emem getaufften Juderr sích Zehen Koepf
diser Juden beíindten sollen.

Als wollen dieselbs nicht alleiri solche zehen gefangene Juden, son-
dern auch die jenige utriusque sexus, welche etwo noch in gedaohter
Eysenstatt oder derernOrthen wissentlích in privat Handten angehalten.
oder überbringer dises Hírscnl Jud zu Eysenstatt anzaigen wirdet, in-
dístíncte abíordern, selbe in Verwahmmg nehmen, deren Qualitet und
Vermögen examiniren Iassen, uns den Beíundt förderlíoh beeíchten,
und so dann die weithere Verordnung darüber erwartten. Und verblei-
ben derseiben zu fm. angenehmer Diensterweísung wi1lig und beflissen.
Wíenn den. 11 Jan. 1687.

Euer Exceillenz
Freundt und dienstbeflissene

N. der königl. Kay. May. Hof Kriegs Rarths
Praesident, Vice Praesiderit und Rather.

OL. Esterházy budapesti lev. Rep. 83. fasc. J. n. 143. Papír, hátán német cím-
zés és 2 záropecsét.

785.

1687. február 1. Bécs. A haditanács elrendeli, hogy Esterházy Pál gróf
a Kismartonbosi és Naqurnartonboai tartózkodó tíz budai zsidót a zsidók

költségén Bécsbe szállíttassa az ottani katonai börtönbe.

"Hoch und Wohlgeborner Graff.
Sonders Hochgeehrter Herr. Es ist unsz hinterbracht worden, dasz

auf unser an Euer Excellenz uriterm 11. January wegen deren gefan-
genen Ofner Juden, ergangenes Rescript die zu Eisenstatt und Mattérs-
dorff sichbefundenen Zehen Köpf, bereiths abgefordert werden sein;
worum Uns aber von EuerExceHenz dieszfals noch data die verlangte
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Nachnicht nit eíngeloffen, Zumalen nun bey unsz die gesambte benach-
barta Judenschafft weithers geihorsam gebeten wir, mőchten solche Juden
hieher in das alhiesige Regiments Stockhausz überbringen Iassen, wor-
ein wir auch umb mit demense1ben deren errtlassunghalber, desto för-
derlioher zu einem Ende zu kommen gewilliget haben. Alsz wir det Euer
Excellenz zu dessen würcklichen Vollzug. iedoch auf ihre Juden Un-
kosten, die weithere Verfügung ergehenIassen, damit obgedachte zehen
Juden ehistens alhero in das Regiments Stockhausz geliefert werden mö-
gen. Und wir verbleiben dercselben zu frt. angenember Díensterweísung
will ig und beflissen. Wienn den 1. February 1687.

Euer ExceUenz
Freundt und dienstbeflissene

N. der königl, Kay. May. Hof Kriegs Raths
Praesident, Vice Praesident und Rather.

OL. Esterházy budapesti lev. Rep. 83. Iasc. J. n. 144. Papír, hátán német
címzés ff; pecsétek.

786.

1687. február 10. (Zala) Egerszeg. Nagy Ferenc vicegenerális levele
Batthyány Kristófhoz, melyben többek közt a következőket írja:

Egy csatán nyert nagyon szép mivü, ezüstös, török csinálta kést
"valami körmendi Sidenak eladtak, az után itt lévén nálam egy János
nevő Sido, a kinek fején Moyses szabasru szarva vagyon, tudakoztam
tőle, ha nem adták-e eő neki, azt mondotta, hogy nem atták" , így tehát
nem tudja, hogy a kés hova került, de nyomoztat utána.

OL. Batthyány-levéltár, Míssiles.

787.

1687. június 11. Monyorókerék. Palásty (Pallasty) Mária levele Batthyány
II. Adámhoz, melyben egy adóssága miatt megarestált zsidó ügyében ír,
aki adósságát még most sem fizette meg, kéri tehát, szorítsa a zsidót

adóssága megfizetésére.

"Vettem nagyságod Ieuelet, Sent Grotton léuén uram eő kegyelme,
mít irgion aSido, ky ados énnekem, allázatoson megh értettem. Nagy-
ságodat kérem al1ázatosan, mind kegyelmes uramat, énekem megh 00-
czasson, az Sidok nagyságodat hamis on informáták. Ugy uagion, hogy
egy Sidot megh arestáltam aziért, ky ados énnekem; mihelt az megh
érkezet, míndjárást ky boczátottam és azon Sidoual, ky ados énekem,
számot uetettem mindenekrül Embersege alat és marat adassa tíz fo-
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rintal és huszonöt pénzel ésazt nézve megh arestáltam azon Sidot és
ezel mast megh alkuttam uolna, azon Sidoual, de az may napigh nem
akart a1kudny, set inkáb bestellen sokkal i1letteazon ros Side. Nagy-
ságod tekintettiért kj boczatt(am), ne adgia, hogy én nagyságodnak
au agy Nagyságod allata(. .. ) kérem nagyságodat, mind jó kegyelmes ura-
mat, paranczolja rmegh azon Sidonak, kit adossá tetnem számadás szerint,
adgia megh igaz adoságomat, ne kellesék toáb is nagyságodat busitanorn.'

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

788.
1687. február 17. Drezda. Johann Georg Christoph szász választófejede-
lem folyamodik a császárhoz, hogy teljesíttesse 1686. nov. 28-án kiadott
császári rendeieiét; melIyel megparancsolta Czobor Ádám grófnak, hogy
adja vissza Daniel Grecuius szászországi kereskedőnek minden holmiját.
mit három zsidó vámosával jogtalanul IE'fogIaltatott, és térítse meg min-

den kárát.

.Allerdurchleuchttgster Römischer Keyser, Ewer Röm: Keys: Mait:
seynd meine unterthanigste gehorsame und ganz willige Dienste mit
treuern Fleisze zuvor. Allergnadígster Herr.

Vermittelst der Beyíuge werde Ich von meinem Untenthanen, Daniel
Graculi, Bürgern zu Zittau in Ober Lausitz berichtet. dasz naohdem Er
in jungst zurückgelegten Jahr in Ew: Key: Mait: Königreiche Ungarn,
unweit Scalicz, in der Grafschaft Hclitrich, dem Gráfen Adam Zabor
gehörig, wieder Recht und Billigkeit von drey Juden verwegelagert, die
bey dhme geführten weiszen Leinwand Wanren weggenommenund her-
nach von des Grafen Zabors Eheírauen arrestirt und ihme angedeutet
worden, es ware alles contraband und würde nichts wieder bekornmen,
demselben nicht allein von Eu: Keys: Mait: verordneten Unga-
rischen Cammer , sondern auch dercselben selbst allergnadi:gste nach-
drücklíche he.fehliche an den Grafen Zabor und deszen Ehefrau mit-
getheilt worden, dem Supplicanten stracks ohne Verzug seine arrestirte
Wahren völlig zu restituiren ; Alleiri es elaget besagter Graculi sehr
wehemütig, wie hierauf rnehrers nicht erfolgt, alsz dasz ihme gegen
einen Revérs die helfte der Wahren endlích otferiret werden wollen ;
Wann ich dann aus-er Zweifel stelle, es werden Eu: Key: Mait: dero
allergnadigst gerechtesten rescriptis solchen Nachdruck geben zulassen
geruhen, da so diesem rneinen Unterthanen völlige restitutien des abge-
nommenen, nebst abtrag ver-ursáehter Uncosten, wie es an sich selbst die
Billigkeit erfordert, ohne weitern Aristand und unzulaszliche Ausflucht
wiederfahren möge; So habe ich dannenhero um soviel weniger ange-
standen, Ew: Keys: Mait: zu solehem Ende durch gegenwertige meine
unterthánigste Vorschrift gehorsarnst und besten F'Ieisses zuersuchen,
Welches wie es zu Handhebung der Gerechtigkeit auch sicher-er Conti-
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nuatíon Handels und Wandels gereíchet, werde um Eu: Key: Mait:
Ich mit unterthanígsten treuerr Diensten. wie ohne dies pflichrtschuldig
und ganz wil'lig und ,geflrieszenibin zuerkennen unvergessen seymo

Dátum Dresden am 17. February Anno 1687.
Eu. Römischen Keyserl. Mait: unterthanígster treugehorsamer

Johann Georg Chr.istoph mp.

OL. ,P..stel'házy Pál nádor iratai: 7232. sz. ~Rep. 12., Fasc. 32. M. 11.) D.M.

789.

1687. március 21. Pozsony. A pozsonyi kamara útlevelet ad Prager Jakab
zsidónak, aki a pozsonyi pénzverőházat éveken át hűségesen és eredmé-
nyesen szolgálta, mint nemesfém beszerzö, hogy korára és egészségi ál-
lapotára tekintettel családjával és jegyzékben mellékelt ingóságaival
együtt vámmentesen hagyhassa el az országot és Nikolsburgba költözzék.

"Nos Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis domini domini Clemen-
tissimi Camerae Hungardeae Praefectus et Consiliary ... Notum facimus.
Exhíbítorem praeserrtíum nostrarum Jacoburu Prager Judaeum hactenus
per spatium iam alíquot annorum penes Domum loci huius Monetariam
circa procurationem auri et argenti non minus fideliter, quam utiliter
servientem, cum Iam oh semlern continuo fere valetudinarium statum
suum viribus Iraetus praedicrto munerd satisfacere nequeat, cum uxore,
prolibus familiaque ac rebus suis Nicolspurgum ad habitandum migrare.
Universos proiri et singulos, quos supra, diligenter requirimus, ab hac
Carnera wero dependentsbus .íniungámus, quaterurs antelatum Judaeum
Jacobúrn Prager cum praediotis UXOI'€, prolibus ac familia, nénnon in
annexa hic signatura specífioatis rebus suis Nícolspurgum, uti praemis-
sum est, proficiscerrtern, ubique tute, secure ac absque udla tr'icesimae a
memoratis rebus suis exaotione libere ire et transire ac rnorari per-
mittant perque suos permitti faciant, a praefata autern Carnera depen-
dentes debeant et teneantur. Praesentibus perlectis, exhíbenti restitutás.
Posony 21. Marty 1687."

OL. Expeditdones Carnerales 1687. márc 21. P. 1.

790.

1687. május 13. Pozsony. A pozsonyi kamara engedélyt ad Abrahám Jó-
zsefnek, a nádor zsidajának, hogy Tunderskirchenből (Fehéregyháza)
32 tung mézei vigyen ki Morvaországba és annak árán onnan 20 vég

vörös és kék posztót hozzon be a nádor részére.

"Nos Sacrae Regiaeque Maiestatis domini domini Clementissimí Ca-
merae Hungar.íae Praefectus et Consiliary ... Notum facianus praesen-
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tiurn exhibitorern, subdituru nernpe Excellentissimi dornini Comitis
Regni Hungariae Falatini Josephum Abrahamum Hebraeum ex oppido
Tunderskirchen dn Moraviam cum tráginta duabus 'tinnás mellis expe-
ditum, ita ut praetacto melle ibídem in Moravia divendito, pro pretio
eiusdem viginti petias communis rubrí et oaerulei panni ad rationem
Suae Excellentiae Palatinalis coemát et educat ... Praesentibus perlee-
lis, exhibenti restítutís, Posony, 13. May 1687.

OL. Kamarai aszt. Expeditiones Carnerales 1687. máj. 13. P. 1. Fogalmazvány.

791.

1687. június 10. Bécs. Lipót király' meghagyja a nádornak, intézze el a
szász választófejedelem panaszát Czobor Adám gróf és felesége zsidó vá-
mosai ellen, akik a választófejedelem alattvalóját, Graenli Dánielt meg-

károsították; ha másképp nem megy, a [iscus ítéljen felettük.

"Leopoldus Dei gratia Electus Romanorum Imperator semper Augus-
tus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiaeque Rex. Spectabilis ac magni-
fiee, fidelis Nobis syncere dilecte. Quaenam sit Iarnentabilds afflicti
cuáusdam et per Comitem Adamrum Czobor, consortem que illius, ac
Judeos ipsorum Teloniatores extreme damnificati Danielis Graenli, Se-
renassdmi Elector-isducis Saxoníae subditi contra eundem comitem Ada-
mum Czobor et consortern eiusdem Nobis humillime porrecta, ac simul
per praelibatum Electorem Saxoniae singuJariter commendata querela.
ex inclusis hisce eiusdem querulantis demissi Memorialis, ac sírntulprae-
fatí Elector-is literarum copiis uberius est intellectura eadem Fídeíétas
Vestra. Et licet iteratis saeverissimis mandatis nostris, super conten-
tandó praedicto querulante ipsos comitem Czobor et Conthoralem illius
iam praemonuissemus ; quia tamen índurati uterque corde, aequissimis
eíusmodi mandatis nostris parere recusarent, seque ad víam iuris pro-
vocarent. Ideo Nos adversa memorati Querulantis sortipaterni corido-
lentes. et indemrritatí eiusdem, qui omnibus Iacultatibus spoliatus, cum
tsm poteritibus Iitigare haud posset, benigne consulere, simul etiam sin-
gularies imterpositiorus praetacti Domini ,Electoris condignam rationern
habere volerrtes. revistonem huius negotái ad anentem etiam Articuli 17.
Anni 1609., Vestrae Palatinali duximus submíttendam authorrtati. Quia
vero parern fere egregíus Georgtus Barmay hic in supplici suo libelio
copíelrter adiecto expressarn contra eundem comitem Adarnum Czobor
haberet querimoniarn, illiusque accomodatíonem mediaute F'idelitatís
Vestrae dexteritate et prudentia complanatam habere similiter effla-
gítaret. Eapropter eidern Fide1itati Vestrae accomodationem praemis-
sorum negotíorum amioabiliter vel etiam iudicialiter fíendam prae-
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sentibus benigne delegandám esse duximus, ita, ut convocatis, quos ad
manus habere poterit, sive Tabulae nostrae Judiciariae Judicibus. ma-
gístrisque Prothonotariis, sive a1iisiurisperitis et partibus etiam prae-
dictis eo, quo Fidelitati Vestrae commodíus visum fuerit, in praesenfiam
sui citatis easdem partes suffiicienter audire, et negotium praemissum
pro aequitate reiamicabiliter vel iudicialiter aceomodare velit, omni-
modeque ad opt.atum finem deducere allaboret. Et si porro mentionati
Comes et Comitissa in praemissis duriores obstinatioresque esse prae-
surnpserint, tum demum finalern totius huius negotii decisionem et exe-
cutionem Físco nostro Regio praevia nostri inf'orrnatione submittere
debeat et teneatur eadem Fidelitas Vestra. Cui nos de cetero Caesarea
et Regia gratia atque clementia nostra iugiter benigneque propensi
manemus. Datum in civitate nostra Vienna Austríae die decima Mensis
Juny, Anno Domini MDCLXXXVII.
Leopoldús.

Petrus Korompay
Electus Epp. Nitriensis.
Joannes Maholany.

Hátán címzés és papírral fedett pecsét.
OL. Esterházy budapesti lev. Rep. 83. f'asc. J. n. 145.

792.

1687. október 3. Pozsony. A pozsonyi kamara engedélyt ad Katz Aron
prágai zsidó kereskedőnek, hogy - a vámok lefizetése után - Magyar-

országon szabadon kereskedhessék.

"Nos Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis domini domini Cle-
mentissimi Camerae Hungarieae Praefectus et Consiliary ... Notum fa-
cimus. Exhibitorem praesentium Aaron Katz, Judaeum Pragensem cer-
tas res et merces SUM in hoc Regnum Hungariae quaestus gratia in-
ducere. Quapropter universos et singulos, quos supra requirimus, ab hac
Camera vero dependentibus injungimus, quatenus antelatum Judaeum
cum attactis rebus et mercibus suis, postquam videlicet. in locis et passi-
bus praedictarurn tricesimarum et teloniorum solvenda ab iisdem rebus
et mercibus suis rite persolverit, de reliquo Iibere et imperturbate in
suprafatum regnum hoc Hungariae venire permitt.ant, perque suos per-
mitti facíarrt, ab hac vero Camera dependentes debeant et teneantur ,
Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum, Posony 3. Octobris
1687.

OL. Expeditiones Carnerules 1687. október. P. 2.
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793.

1687. október 5. Szombathely város statutuma a zsidók keres10edésének
meg szorítása tárgyában.

"Anno 1687. die mensís Octobris, volt az becsületes Szombathely
városnak generalis gyűlése, melyben végeztetett ... Eodem die. Hem az
is végeztetett, hogy az zsidoknak ne Iegyen szabad az városon jármi,
árulni és venni, vásári napokon kívül, mivel sérelrnes kiárolmt érzik a
városi kalmárok és mesteremberek, hogy ők untalan laz városon árul-
ván, lazvevőket magokhoz hitegetik és mínderrt Ielkapdosnak . .. Actrum
Sabariae die ert;anno ut supra."

Szombatihely város levéltára, Prot. 1686-1698. 223. Kiadva: Kolosvári és
OváTi: i. m. V/2. 313---.,3114.

794.

1688. január l-december 22. Kivonat a secundum commissiones kiadott
pénzek jegyzékéből.

"... március 16. Rohonczy Sido vámos udvará szabónak varrani valo
fel lat adot f. - d. 20."

OL. Babthyány-levéhtár, a XVII. századi számadások között, lia. oldal.

795.

1688. február 16. Szombathely. Tormássy Péter vasvári prépost levele
Batthyány II. Adámhoz, melyben leírja, hogya rohonci német plébános
Illés zsidótól és egy trombitástól miféle sérelmeket szenvedett, kéri le-
tartóztatásukat és megbüntetésüket. Ugyancsak sérelmek érték a ro-

honci horvát plébánost is.

"Mirül panaszolkodgiék az Rohonczi Nimet Plebanus, magatul mel-
tozíassék Nagyságod megh érteni, bizond nem kiczen iruut-ieia van attul
az Illés nevü Sidotul és a rtromJbi<tástw,hogy szidalmazták, gia1azták
mind magát s mínd az szolgaloíat, de az czak semmi volna ahoz képest,
hogy maga házánál sem Iévén, étezakának .ideieri a Plebanía házra ment
azon trombitás és Sido, a plebania ház ajtalat föl törték s ot akartak
megh ölni a szolgaloíat, már maga sem securus személlében, ha czak
abba marad. Nagy alazatossan kérem Nagyságodat, fogassa megh azon
Sidot a nrornbitasal egiüt és érdemek ezerént saníargatassa megh. A hor-
vat plebanusnak ot Rohonczon so:k iniur iai vannak, már magát is ugy
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értem, hogy megh verték, hordós borainak fenekét kivágták, persequál-
iák, ha Nagyságod megh nem feniéti az illen rendetlen embereket Ro-
honezon, mind a két plebanusnak el kölletik buidosni, hol találták oda
Plebanusokat, Isten Iátia, nem tudom. Tarcza Isten Nagyságodat io egés-
ségbe sok esztendeig. Actum Sabaríae, 1688.die 10 Februarii. Nagyságod
alázatos ilcipláni,a,Torrnássy Péter Vasvári Praepost."

OL. Batthyány-levéltár, Missfles, Gyűrűs záropecséttel.

796.

1688. február 17. Pozsony. A pozsonyi kamara válaszában az udvari ka-
mara február 4-iki kérdésére, kit ajánl a pozsonyi pénzverőház bérlő-
jéül: Hohenlohe grófot vagy Ilmer doktort, a császár udvari orvosát;
ezeket találná megfelelőnek, ha meg lehet velük állapodni; ha nem, ak-
kor a heidelbergi zsidót, Oppenheimer Sámuelt is hajlandó elfogadni
azzal a kikötéssel, hogy sem ő maga, sem zsidó munkásai nem lakhatnak
benn Pozsonyban, mert az a város kiváltságaival ellenkeznék; ott ugyanis

zsidó sohasem lakott.

"Excellentissime, Illustrissimi etc. Salutem et servitiorum etc. Ex li-
teris Excellerrtissimae, Illustríssimarum etc. Dominationum Vestrarum
die 4. praesentium ad nos datis :intelleximus, qualiter iarnfatae Dominat-
iones Vestrae ad ínstarrtíam eiusdem Judaei Haidelbergensis, Sámuelis
Oppenheimber pro arenda Rei Monetariae hic Posony rursus redinte-
grandaepenes Excelsarn ustam Carneram se érisínuanti, mentem super
eo et opinionem nostram, quaenam videlicet pado cusio monetae Caesa-
reaedicto Judaeo hic concedi et elocari posset, snbi suppedítandam ex-
petant.

Penes qualemnam igitur instructionem, nomine Suae Maiestatis
Sacrabissdmae, domini domini nostri Clernerrtissími emanatam, praefata
res Monetaria hic instituta extiterít, eandem instructionem sub A.,
eandem vero penes qualemnam Arendam in praeserrtiarum usque modo-
dicta Res Monetaria seu Cussio Monetae pariter hic continnata sit,
Arendatorias eatenus concinnatas sub B. copialiter hisce anneetimus. Et
siquidem ex relatione innotuisset nobis, quendam Comitem de Hohenlíe
dictum praeattactam Cusionem nonrnodo areridare velle, verurn .iam
actualíter etiam hornines suos in extera Regna et Provinclas eum in
finem expedivisse, quod per certam correspondentiam aurum, argentum,
altaque materialda ad antelatam cusíonem necessar-ia infalílibiliter sibi
suppeditanda habere possit ac ultra sex millia floreriorum lucri pro parte
altediotae Suae Maiestatis quotannis procuranda appromitteret. Praeterea
Dominum quoque Doctorem altefatae Suae Maiestatis Sacrosanctae Au-
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licum Ilmer, pro arendanda sibi attacta cusione iristare intellexíssemus,
Eapropter censeremus jamfatam ensionern mentíonato potius domino
Comiti Hohenlei vel praedietc domino Doctori Ilmer, quam suprarató
Judaeo vel ex ea etiam ratione, quod vigone certi Privilegü et Immu-
nitatis civitatis .huius Posoniensís in eadem hac civitate (in ... ) Judaens
hucusque nunquam habitasset, cedendam esse. Quod si interim eum
antelatis dominis Comite Hohenloe vel Ilmer occesione arendae supra-
diotae cusionís fors convenire non posset, tali in casu eadem cusio prae-
fato Judaeo elocarida veniret, existirnaremus eandem modofato Judaeo,
quoad .personam etiam .ipsius praescrfbendís, quod nempe idem Judaeus
nonnisi de die bk in civitate mariere certis sub conditiondeus possit, neve
sub praetextu antefatae cusionis cohluviem quampiarn Judaicam huc in-
ducere, sed tanto minus laboratores etiam Judaeos intertenere ipsi liceat,
elooari debere. In re1iquo etc. Posony 17. February 1688.

OL. Kamarai oszt. Expeditiones Carnerales 1688. febr. 17. A. 12. Fogalmaz-
vány.

797.

1688. március 16. Pozsony. A pozsonyi kamara értesíti Wartenbergi Ilmer
Ferdinánd Frigyes "magyar lovagot", császári tanácsost és a császár ud-
vari orvosát, hogy hajlandó részére a pénzverést és a pénzverőházat
bérbe adni. Mivel azonban a pozsonyi pénzverő bérletére Oppenheimber
Sámuel heidelbergi zsidó is pályázik, ajánlatos lesz az udvari kamara

támogatását megszereznie.

"Magnifice Domine etc. Salutem et servitiorum etc. Ex instantia
Magnificae Dominationís Vestnae Carnerae huic exhibita jntelleximus,
qualiter Magnifica Dominatic Vestra Dornum loci huius Monetaríarn,
prout et cusionem hic monetae Caesareaeiuxta consuetudinem hactenus
praotdoatam sibi elocandam expetat. Quapropter IllOS praeattaetám eu-
sionem unacum antelata Domo Monetaria Magnirieae Dominationi
Vestrae praemisso anodo elocare parati sumus, verum cum Excelsa Ca-
mera Aulica ratione certi Judaei Hajdelbergensis, Sámuelis Oppenheim-
ber, memoratam cusionem attactae monetae Caesareae pariter sibi aren-
dandám efflagitarrtis, non iJt"a pridem nobis scripserit, Necessar-iumpro-
inde exístimarnus, quod si Magniüca Dominatic Vestra penes praefatam
quoque Carneram Aulioam praemissoin passu insinuat. In reliquo etc.
Posony, 16. Marty 1688.

OL. Kamarai oszt. Expeditiones Carnerales 1688. márc. 16. J. 1. Fogal-
mazvány.
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798.

1688. november 1. Kanizsa ostronuuuil, Batthyány II. Ádám levele
Batthyány Ferenchez, melyben egy ház vétele miatt í'r, s jelzi, hogy e
tárgyban Jári Imrének, titkárjának meghagyta, hogy az adós rohonci

zsidó vámossal számolj on el, és a házvétel ügyét rendezze.

"Illustrissime Domine Comes, et Frater rnihi obserwandissimel Sa-
lutem et servitiorum rneorum comrnendationem. Hogy későbben tadok
választ e minapi kegyelmed levelére, bocsánatot várok kegyelmedtül,
mert Isten látya sok dístractíoim voltak. A my azért az Pauer Mihálné
háza felét illeti, harmadfélszáz foréntban igen is elveszem kegyelmétől
a myvelénneikem az Rohonczi Sido vámos ados, drtam Jári Imre secre-
tariusomnak végette. hogy vessen számot a vámossal és eszt a dolgot
camplanállya. Datum ex Bloquada Canise, die 1. Novembris 1688.
Illustrissímae Dominationi Vestrae Frater et Servitor paratissímus
Adamus de Battyhány .m. p."

OL, Batthyány-levéltár, Missi les. Gyűrűs záropecséttel.

799.

1688. december 15. (Győr). Kivonat Győr vármegye ez évben alkotott
statutumaiból.

"Die 15. Decembris in congregatione comitatus praesentibus dominis
deputatis límitator íbus coneiusum et deterrninatum est:... In eadem
congregatione ad Judaeos seu quemliber hospitem seu haerum in prae-
sidio residentem pro quolibet mense una portdo limitata quidem est, sed
expost facto est mutatio, uti inferius patebit."

Győr vm. levéltárának Protocollum 1680-1690. évi töredékeben. Kiadása:
Kolosvári és Ovári: i. ID. V/l. 211-212.

800.

1688. december 21. Grác. Batthyány Zsigmond leoele Batthyány III. Fe-
renchez, melyben utóiratban a következőket jelzi:

"P. S. A Sidok el ,I1€ felejtkezenek az uy estendü beli agyándé-
komrul."

OL. Batthyány-levéltár, Missiles. Gyűrűs záropecséttel.
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80l.

1688. december 21. Rohonc. Batthyány II. Adám József Sámuel zsidó,
rohonci vámszedőnek és családjának a Rohancon lévő Paur Mihály-féle
házat 300 jorintért inscribálja és a nevezett zsidót, családját és utódait
a ház után járó mindenféle szolgáltatás alól felmenti. A háznak a zsidó
és utódai részéről történő eladása esetén fenntartja a visszaváltási jogot,

bizonyos feltételek mellett.

"Wir Adam Graff von Batthyan, Erbherr auff Güszing, Rechnitz,
Schleuning, Kiermend vnd Neuhausz, Herr der Herrschafft Pernstain,
der Römischen Kayszerlichen, .auch zu Hungarn vndt Böheimb König-
lichen Mayestat Kriegszr.ath, Cammerer, Obraster Truchsász im König-
reich Vngarn vndt diszeitsz der Thonau Craisz vnd gegen Canisa werths
Iiegenden Gránátzen beste liter General. Bekermen hiermit vnd in Crafft
disz Brieffs von vnnst vnnszern Erben vnd Nachkommen, dasz wir vnn-
szerm Rechnitzerischen Mauthner vndt Judten, Samuel Joseph, seinem
Weib, deren Kindtern vnd allen Érben vnd Nachkornmen, dasz allhier
in Rechnitz einseith nelben dem Nowak Janos Csizmamachern. vnd an-
derseith neben der gemaind Grundt vnd des Bachs ,gelegene also genante
PaurMicheliesche Behauszung, so wir von vnnszern Herrn Vettern, den
hoch vnd wohlgebornen Gráffen von Battyihan Francz vndt Sigmunden
Gebrüdern, Graffen von Batthyan, auszerhalb der Aaker vnd Wiesen
erkaufft, wiederum aufrecht vrid redlich rnng€llben vnd verkaufff haben,
benantlichen für vndt vmb Dreyhundert Gulden, jeden derseiben gulden
zu 20 gros chen oder 60 kr. gerechnet, dergestalten vnd alszo, dasz Er
Judt Sarnuel Joseph, deszen Weib, Kíndter vnd Erben, solches Hausz vnd
Wohnung nach ihrem wohlgefallen, ahne manniglichs Hinderung be-
sitzen bewohnen vndt genieszen, vnd daruori weder vnnsz noch unsern
Erben, noch jemandt anderen von vnsertwegen ein ige Gaben, Ro-
bath, anschlag ader andre beschwerdten, so vermög des Urbaty vnnsz
etwo daruon gebührth het te, nicht Ieisten, noch geben oder praestirn,
sonderri derlei allerdings exempt vnd befreyet sein sollen. Vndt un fall,
Er Samuél Joseph, sein Weib oder Kindter mehrbesagtes Hausz in
künfftgen weiter nicht bewohnen, noch besitzen, sondern widerurnb
hiengeben, verkautfen vndt verdeichen wollten, sollten sie schuldig sein
vnnsz derselbe beuorderst ianzutragen, vndt da wiers nicht erikauffen
ader wieder zu vnnsz nehmen wall ten , haben sie macht mit obbeschri-
bener gerechtigkeith vndt Freyheith einern andern solches zuverkauffen.
Wann sieaucn an offtbesagten Hausz vnd Wahnung etwas in gebeü
veroeszern vndt verwendten mögten, dasz erweiszlioh wehre, soll ihnen
daszelbe nach ehrficher Leüthe schatzung vndt Erkantnusz tempore
redemptionis mit obgedachter Summa der Dreyhundert Gülden, simul



et semel wiederumb guth gernacht vnd bezahlt werden. Wie wir dann
Sie hierbey zu Sohutzen vndt zu schirrnen, auch die gebreüchige evic-
tion, auf vnsz zunehmen vndt Sie sehadloosz zuhalten, hiemit verspre-
chen, treülich vnd ohne geferdte. Deszen allem zu wahrer Vrkundt,
haben wier vnnsz eigenhandíg vnderschrieben vndt vnnszer graflichen
Secret Insigil wiszerrtlich .hieran beneken daszen. Beschehen vndt Geben
in vnnszern .Schlosz Rechnitz, am Tag Thomanni den ein vnd zwantzig-
sten Decembris,alsz man zehlte ein tauszendt sechshundert acht vndt
achtzig Jahr.

Comes Adamus de Batthyan, m. p."
Kívül: Vreybrieff vber Samuél Josephs Juden vnd Mauthner Hausz zu

Rechnrtz.
OL. Batthyány-Ievéltár, Senlóratus Lad. 6. n. 63. Rohoncz.

802.

1688. december 29. (Győr). Kivonat Győr vármegye ekkor alkotott statu-
tumaiból.

"Die 29. eiusdem mensis Decembris. In eadem congregatione in
ordine ad Judaeos hic Jaurini commorantes quaestumque exercentes
mutata priori lirnitatione determínatum est, ut iidem in communi collee-
tione sumpti menstruatim contr-ibuere et solvere terrearrtur florenos 40."

Győr vármegye levéltára, Prot. 1680-1690. Kladva: KoJosvári és Ovári: I.
m. VI!. 212.

803.

1689. január 1. Rohonc. Batthyány II. Adám és Batthyány Ill. Ferenc a
ro hon ci és szaumaki zsidók adó- és pénzbeli szolgáltatásán megosztoznak,

hat pontban foglalt megállapodás szerint.

"Anno 1689. die 1. Januarii. Rohonczi és Szalonaki Sidók minden
féle adojokrul valo végezés meltosagos Graff Batthyáni Ádám feő gene-
rális és Gróff Batthyáni Ferencz uraik eő nagyságok között. Primo. Az
ordmarialis kész pénzbeli adojok (Minden pár Sidótul hat hat foréntot
számlálván.)

2-do. Az ikossa boroktul járando Tácz is hasonlóképpen két felé
oszollyék.

3..,io.Az aninemű birság proveniál tőlök, az is eodem modo két felé
mennyen.

4-to. Eötven tallér ára partékánál az mely akár partékábul, akár
majorságbul álljon, többet az edgyík uraságh, ugy mint Gróff Batthyáni
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Ferencz és Sigmond uraimék ne vethessenek reájok, ebben is observál-
tassék az, hogy a midőn az edgyik uraság föJ vetése lészen rajtok, akkor
a másik [loevethesserr reájok.

5-<1;0. Ha valamely extraneus, ugy mánt jószágon kivül valo ember-
nek, valameily Sido ellen panaszsza lészen, annak revisiója és büntetése
Grófi generalis uramat ő nagyságát messe; holott pedigh az jószágbéljek-
neik.Iészen ellenek panaszszok, in eo casu mind az két rész concer-
nállya.

6-to. Ezeknek perceptiojára mínden uraságh maga bizonyos embe-
rét deputállya.

Aotum in arce Rohoncz, anno et die, ut supra.
Grófi Batthyáni Ádám m. p.

Gróff Batthyáni Ferencz m. p.
(1. s.)"

OL. Batthyány-levéltár.

804.

1689. április 24. Rohonc. Gróf Batthyány II. Adám okleoeie, mely szerint
"vnsern Rechnitzerischen Juden, Elias Schew"-nek, feleségének, gyer-
mekeinek, örököseinek, utódainak Német-Rohoncon "einseits neben
vnsern Württshausz vnd andernseith neben des Herrn Redwitz be-
hauszung gelegene, also genante Trompeterische behauszung"-ot, 300
forintért inscribálja. A föltételek ugyanazok, mint a melyek az 1688.
december 21-én kelt inscriptionalis oklevélben olvashatók. Az oklevél
formuláris részei .is mindenben megegyeznek az 1688. december 21-iki
okilevélével.

Kívül: Freybrieff vber Eliasen Schew Judens Hausz in Rechnitz.
OL. Batthyány-Ievéltár. Jelzete nincs, Fatokban levő viaszba nyomott gyű-

rűs függő pecséttel.

805.

1689. november 10. A Kanizsa meIletti táborban. József Sámuel rohonci
zsidó vámos Francsics AdámtóI 100 forintot 10 percentes kamatra egy

esztendőre kölcsön vesz.

"En Rohonczon lakozó Sámuel Joseph neuő Sidó, adom ezen leve-
lem által tuttára rnindeneknek, az kiknek illik, hogy bizonyos szüksé-
gemre nézve vettem föl nemzetes vitézlő Fraricsies Ádám uramtul száz
forántokat, jó el kelendő német pénzül, mánden forintban husz garast
avagy hatvan kraiczárt számlálván, decem per centuminteresre. Ugy,
hogy adato praesentium egy esztendőnek el telese alatt az megh irt
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summát interessévei együtt simul et semel leteszem eő kegyelmének.
Holott le nem tenném, le nem tehetném avagy valami okra nézve le
tennyel mulatnám, tehát megh irt Fraricsies Ádám vram akár mi nemű
és akár hol található ingó 'Vagy ingatlan javaimbul csak ezen levelem
erejével maga hatalmával annyi érőt el foglalhasson, az mennyit a
fellyül meghirt summainteres:sével együtt tenne és mind addigh bir-
hassa s hasznát vehesse, mighlen eő kegyelmének az megh nevezett
summát interessévei együtt le nem teszem. Malynek nagyobb bizony-
ságára attarn eő kegyelmének ezen kezem irásommal megh erősetett
levelemet. Actum in castris ad Canisam positis, die 10. Novembris 1689."

~"t ~O,·~t:'~,~ ~N"
A héber aláírás olvasása: Joel az áldott emlékezetű Mózes József fia.

P. S. Holott pediglilen történet szerint annyi érő javaim nem talál-
tatnának, rnellyekkel eő kegyelme az fellyül meghirt summáról con-
tentálhatna magát, tehát magam személyemhez nyulhasson.

Kívül: 1639, 10. Novembris. Rohonczí Sido Vámos obligatoriája super f. 100.
OL. Batthvány-Ievéltár, Maioratus lad. 23. Acta domus Viennensis n. 55:114.

jelzet alatt.

806.

1690. jan. 1. AKismartonba települő nikolsburgi zsidóknak Esterházy
Páltól megadott szabadságaik.

,,1. Erstens sollen sie auígencmmen und den contract geldt zahlen, auf
20 Háuszer, handlen und wandlen,

2. Synagog etc. halten. VOI'die begrabnus 30 Pf'und pfeffer.
3. rauíf Handel sollen bey ihnen angehört, die straff abel' mit 2 theil

ins ambt, der dritte theil innen verbleiben, widrigens das ganze
dem ambt heim fallen.

4. Kein offentlichen Wein oder bierschank ausser unter ihnen selbsten.
Vieh schlachten und Fleischbank halten. Das nicht keűscher den
Christen verkauffen, jedoch das Vieh vorhero besichtig lassen.

5. Schulden sollen beym ambtangemelt, und nichts nahmhafftes auff-
genommenwerden ohne Vorwissen,

6. Von gestohlen sacherr níchts ,lmuff€ln weder goldt noch síelber
schmelzen.

7. ihre wohnung und garten saulber halten uriter straff 2 Pf'und
pfeffer.

8. San und Feyrtag bis 10 Uhr kein gewölb auff machen. 5 fl.
9. wegen Mauth mit Herrn Praelecto oder Verwalter vergleichen.

10. quartir frey auszer es komme Ein landtanschlag VOl',worvon nie-
mand frey.
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ll. ihre Kinder in und auszer Herrschafft heyrathen dőrfen jedoch mit
Vorwissen der Herrschafft und abzug geldt ut supra. Feür retten,
rauchfang kehren alle 4 wochen.

12. ross ader Vieh ohne schaden halten und weiden.
13. das brenn Holz umb die bezahlung abzugeben.
14. Das gesthlene soll bey der gemeind angemeldet, und yor den Pro-

zesz wider zurück gegeben werden. Widrigens umb sonst zurück-
geben und 12 fl. straff verfallen.

15. so einer abstirbt anmelden, ohne vorwissen keine Hochzeit machen.
16. richter und burger bey der Herrschaff't Conf'irmiret und ihre resig-

nation wider insinuirt werden.
17. ohne vorwissen der Herrschafft kein Jud angenornmen werden.

Schutzgeld 6 fl. die reyszende über 3 tag nicht gehalten., wie OIben.
Esterházy család budapesti hutbiz. ltára: Rep. 83., fasc. B., TI. 46.*
Commissío .inchoata Kismartony die 1. Septembris 1736. D. lVI.

807.
1690. márc. 2. (Szombathely). Csergeli Ferenc szombathelyi polgár
végrendelkezik, amelyben megemlíti, hogy 32 forinttal tartozik a sár-
vári zsidóknak.

Eredetije Szombathely város levéltárában, Testamenta fasc. B. nro 81. jelzet
alatt.

808.
1690. május 2. Fogaras. Marian nevű zS'idó asszony Moldvából Erdélybe
jövén férjével Kálnaki Sámuel hívására Köröspatakon telepedett meg.
Férje Kálnaki jobbágyai miatt sok kárt szenoedeén. el akart menni vagy
vissza Moldvába vagy Lengyelországba. Kálnaki ezért, mintha jobbágya
volt volna az ő férje, elfogatását és visszahurcolását rendelte el. Ez útban
Kálnaki jobbágyai megölték őt, sőt az öZ1legyet is fogságba vettette Kál-
naki. Utóbb pedig Kálnakz két szolgá.ja és hat zsidó kicsalta az asszony-
tól muuien értékes holmiját. Így végső ínségben van öt gyermekével
együtt. Folyamodványával igazságszolgáltatást kér. - Az országgyűlés

határozatából szigorú vizsgálat rendeltetett el,

"Marian nevü szegény özvegy Sido Asszony NaggtoJmak Kegel-
mcteknek aláztsan könyörögh.

Keservesen Kénszerittettem Nagtoknak Keglmeteknek aláza-
tossan jelenteni; hat esztendeje hogy Moldovabol az szegény urammal
ki jöttünk: volt, ez Nemes hazaban, és Kainaki Sámuel Uram latvan te-
hetősségünköt Kőröspatakra hivut, holot jobbágyi miat sok Karokat val-

* E pontokat foglalja magában Eszterházy Pál hercegnek 1690, január elsején
kiadott védlevele a Nikolsbut-gból Kismartonba települt zsidó családok részére.
Közölve: M. Zs. O. II. 17l-176. 1.
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van akartunk LengyelOrszágban az atyánkfiaihoz vagy Moldovaban
vissza menni ; de ő Kglme el nem bocsáttot sőt jobbágyanak fel iratot, az
szegény Uramat fenyégetven törnléczei Maramarosban Commissariussá-
gaban ki vitte, holot is nyavalyas bucsuzvan meg fogatta, akarvan Kőrös-
patakban vissza küldeni; egj Boér Istok nevü szolgaja tarsajval edgjüt
az szegény uramat mind szolgastul meg ölte (sok penz Ieven nal1a) az
Csiki erdőn; Mélly dolgot meg tudvan panaszolkodtam Kalnaki Samuél
Urk az uram halalarul, kiért engemetás megh fogatot és keserves fogsag-
ban tartatot.

Az utan meg halvan az szegény uram halalat Salom nevü Sido, ki
most Gyergyoban lakik, Kőröspatakon lako öt Sidokkal és Kalnaki Sa-
muél uram kért szolgaíval, Brassóban be mentek, egy Ládám az teli leven
ezüst, és draga aru marhaval; ki csaltak hamis szin alat ol1yan forman
hogi az szegeny uram ados volt nekik, holot penig Salom volt ados mi
nékünk 70 Tallérral. es igy tellyesseggel ehel halova tettek öt apro gyer-
mekimmel, ha az Ngtoik.Kglmetek jo akarattja hozzam nem járul.

Reménkedem azert az nagy Isten neveben Ngtokk Kglmetekk, ray-
tam szegény gjamoltalanon és öt gyermekimen könyörülven, ez igaz
igyemet méltoztassék végső igazittasban venni; szegény uram nylvan
valo Gyilkosit meg Iogatni, vagj törvenjnyel prosequáltatní ; pénzemet, és
ladambol felyeb említtet Sidok altal el praedaltatot jovaimat ki keresz-
tetni s megh adatni; ne kellessek uram halalat, és keves jovairnnak el
praedaltatasat ugy el szenvednem.

Melly Könyörületességekért az ozvegyefkjnek arvakk Istene Ngto-
kat, Kglmeteket meg aldgya.

N:K:J:V:V: -
Erdély Országa rendjeinek. ő Nagyságoknak és ő kegyelmeknek.
Ez irat hátán autographon:

,,Ezen dolognak sollicitalasara s ez gonosz tevőknek megh fogatására
expedialtatot specialiter Eresztveny Andras, ugj hogí minden kedvezés
nélkül azon szolga it Kalnaki Samuel Uramk megh fogssa, mind az Sidok-
kal edgjüt, s, hozassa ide immediate. Melyben az vice Tisztek is eő kgl-
mek Iegjenek assistenttaval. Ebben peniglen semminemű ki gondolhato
Mesterseg ne talaltassek, Mert ha kedvezest tselekszeneik, magát köti
nyakon.

Fogaras 2. May 1690.
In Generáli Congregatione Dnorum

Regnicolarum Extradata per
Magistrum Joannem Sarosj
Protonotaríum m pria,

OL. Telckíek marosvásárhelyi ltára: Miss. oszt: Iasc. 1063. - A M. Zs. O. II.
176. csak ,az erdélyí országgyűlés 'határozatát közl í úgy, amint dr. Lővy Feremez kö-
zölte a "Mult és Jövő" folyóirat 1936. januári számában. Az özvegyasszony folya-
modvámya nem Iközö],tetett. D. M
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809.

1690. június 2. Máramaros vármegye statuiuma, a zsidóknak a vármegyé-
ből való eltávolítása tárgyában.

"Minth{)gy igen igen sok alkalrnatlenságot lát a nemes vármegye a
zsidók attvaló Iakásában, kiért tizenötöd nap alatt kímenjenek a nemes
vármegyéből, alioquin, ha ki nem rnermek in fl. 24-24 exequáltassa-
nak."

Kiadva: Kolosvári és Úvári: I. m. Ill. kötet 197. 1. - Ugyanitt a 198. lapori
intézkedés van a zsidóknak járó adósság megfizetésére, de ennek szövege csonka
és így értelmetlen.

810.

1690. június 15. Rohonc. Batthyány Pál gr. hagyatékán megosztoznak.
Batthyány Zsigmondnak jut:

,,Az szalonaki Sidok 19 forinobul állo Censosával együtt ... "

Széohényi-könyvtár. Fol. Germariica 1090. p. 74. (Városkönyv.)

811.

1690. augusztus 9. (Kőszeg). Kőszeg város tanácsának levele Batthyány
II. Adámhoz, a rohonci zsidóknak Kőszegen való kereskedelmi tevé-
kenysége tárgyában a tanács a maga álláspontját kőrülményesen kifejti,
és úgy látja, hogy a zsidók Batthyányt hamisan informálták e tárgyban.
Aztán Jakab zsidónak egy soproni asszonnyal való perében ad a tanács

felvilágosítást.

.Jtlustrássíme et Excellerrtissime Domine Comes! Domine Domine
Nobis Gratiosissime! Salutem servitíorumque nostrorum paratissimarn
semper commendatdonem. Végesíma octava proxime praeteríti mensís
July Rohonezrul datált Nagyságod méltóságos levelét, quarta modo cur-
rentis anrri ínfrascripti, midőn Városunk közönséges dolgainak előmoz-
dítására nézve itt az Tanácsházán egjben gyöltőnk vólna, nagy érde-
mes ,böcsülettel:vettük, mellybül Nagyságod Rohonczy Sideinak prae-
tensive tett fáidalmas exposrtioiokat tellyességgel nem érthettük. Hogy
ha Nagyságodat azon Sidok ugy Informáltak-e, hogy tudnyá illik my
őket itt nálunk celebrálandó országos Vásároktul. ugy ezen föl s allá
való gyárásoktul, a midőn más hozzá hasonló, vagy is más kereskedő
állapotban ezen által járván, arceáltruk vólna, ha így, tehát ez iránt
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Nagyságodat igen sinístre cum nostri delatione informálták. Mert my
mégh eddigh a félét (a mint magok sem asserálhattyák) el nem kőve-
tünk, sőtt nem is ugy, mint nemes Soprony királly várossa szeket pro-
cedálni vélek, hogy nálok lévő Országos Vásárok alkalmatosságával csak
szintén egy nap engednek nékik árulni; de my az szomszédsághban, te-
kéntvén Nagyságod méltóságát két egész nap (kin is eleget zugolodnak
mind az vidiki s mind penigh az it:!; valók kereskedők) indulgeáljunk
nekik pro lubitu árulni. Hogy ha pedigh arrul panaszolkottanak légyen,
hogy eők nem csak egjen (mellynek dsbejővesse az ellőt az mint az régi
convenialt actacbul ki teczik, igen nehezen, certisque conditionibus cir-
cumscribáltatván engetettet vólt megh) hanem ketten, három, négien s
többen is, de főképpen hármon és négyen itt az nemes Város fundussán,
ki vévén módgyok szerént devotiojokra rendeltetett napokat, hettenként,
holnaponként consequeriter esztendőnként resideritionalrter belső és
kölső Városunkban Iicerrtiose házrul házra járván, a mit szegény embe-
reinktül professioiok szeréut el hárinthatnak, el követik, más modali-
tással is nem csekéllyen, hanem igen hasznossan mind a nemes Város
régi Sta'tutumiaellen (nem lévén szabad senki idegennek itten nider-
lagot tartani) kire is a nemes Kamara szeme igen figyelmez, s mind
penigitt való mostani űdőre nézve sok rendbéli terhes és sullyos né-
meth ugy civilis és más egyéb indesinenter interveniálandó contributiok
allá vetettet conciviseinknek nem kevés hátra maradásokkal és sérel-
mekkel , ugy gyakortasággal cselédes Gazdáknak házoknál cselédgjek
által már történt és történhetendő lopásokra (tudván más bizonyos hüt-
tel is által menendő és megh nem rnondandó emptorokat), a mit ez el
mult hetekben is már is megn történt, adandó ok adássával, mindezekre
ut praemissum est, Nagyságod méltóságos bölcs itéletére hagyván, hogy
hogy engedhessük ez Illetén átt való residentiájokat; noha szivessen, csak
tudhatnánk valami modalitast találni a Nagyságod tekinteté irt a szom-
szédsághban el követnénk. Hogy penigh conciviseinket Nagyságod leve-
lében Rohonczi Sidoihoz csak valami formán proportionálja is, azt sub-
mittallyuk Nagyságod bölcs ítéletére: ha egy szabad Városnak concivisei,
kik is inter quartum statum Regni lévén, esseritque Peculium Sacrae
Regni Hungariae Coronae, és qua belli qua pacis tempore az nemes 01'-
szághnak nem de nem többet szolgáltak-é és szólgálhatnak, sőtt az mos-
taní sullyos és terhes Németh adózások elvisellésére nem de nem alkal-
matesaobak-é azon Sidoknál? reméllyük bizonyára, ha ez nem elegendő
volna is más okokra nézve is, kiket consulto intermittállyunk, Nagy-
ságod nem hasonlíthattya embereinkhez : melly kereskedő embereink
másként az Nagyságod Jószágán vagy által mennek, vagy ott leendő
vasárokra menvén (melly .is szabad virtute etiam nundinalium) ott resi-
deritialíter, rnind azon Sidok itten, nem laknak; Országos Vásárra vala
jövetelek penigh ut praemissurn est, itt sem tilos Nagyságod Sidoinak.
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Segiti Nagyságod Jakab nevő Sidoiának Soprony lévő Aszonyal valo
causaia is praeallegáht rationkat, ottan el lapot paI'ltilkáiknakide elhoza-
tatássa alhigh ha történt vólna, ha nem tudták váLna az latrok, itt ná-
lunk taláiandó kész emptorokat lennyi, melly dologh víegeth is már
reiteratis vicibus eLéggébusitattunk nemes Soprony Várossátul. kivánván
megh lopattot aszonynak csak simpliciter (kire nem is acoedáltunik, lé-
vén ez iránt Törvénytül szabot ut és mód) satisfactact impendálnunk.
Legális praefigált terrninussok coníncidálván, szintén akkoron itt egy
bizonyos exequált malefi.ca personának terminussával, azért nem is a
Soprony Aszony, hanem e miat (publica enim privatis sunt praeferenda)
kölletett differáltatni, Uyobban instált azon praetensa Aszony pro prae-
figendo Iegali termino, el rnulván az juristítium, azonnal ernlétet Jakab
Sidá certificaltatni fogh azon adversa pars instantiájára. El is hitesse
Nagyságod magával, hogy quid quid dictaverit aequit.as et ordo juris, id
sumus factur-i. És igy nagy alázatossan Nagyságodtul bocsánatot várunk,
hogy ezeránt Nagyságodnak az szomszédsághban az megh mondott
okokra nézve nem szolgálhattunk és kedveskedhettünk: reméllyuk is
Nagyságod látván méltó okainkat nem lészen ez iránt hozzánk bal ité-
lettel. De eaeterc ikiványuk éltesse Isten nagyságodat szamos eszten-
dőkigh kivánt jó égésségben. Datum Kőszögh, die mensis Augusti. anno
1690. Illustrissimae et Excellentássrmae Dominebionis Vestrae humillirní
serviteres ad serviendúrn paratíssimí

Judex et Senatus Caeterique Jurati Cives
Liberae ac Regiae Civitatis Kőszögh."

OL. Batthyány-levéltár, Míssiles,

812.

1690. szeptember 1. Nikolsburg. Menz Benedek nikolsburgi zsidó kötelez-
vénye, hogy 725 forint adósságát Rieder Mátyás Sebestyén komáromi

sókamarai tisztnek megfizeti.

"Ich endts unterschriben und geíertígter der hochfürstlichen Her-
sohafft Nikhelspurg untertheniger Judt, Benedict Menz, Bekhome hie-
mit OMfTt diszer Oblígatíon, das íoh den Kayserlíchen Salz Versilberer
zu Grosz Cornom in Nider Hungam Herrn Mátthiasz Sebastlan Rieder
bisz heindt dato dem letzen August díszes lauffendten 690. isten Jahrs
P ... der gelihenes Capital benandlichen Síbenhundertfűníf und zwain-
züg Gulden Richtig sohuldtig werden. An weicher Summa Geldt, Ich
gedachten Herrn darlichen, so baldt die zu Comorn in possite Iigende
wehren ZiU erhében, von Ihre Hoohgraffliche Excellent Herrn Herrn Ge-
neral von Graffen von Hoffkürohen verlaubt, und versilbért auoh die
darauf schuldtige dem Herrn Pauschreiber Sechshundert Gulden, Herrn

29 Monumenta v. 449



Ieldtschreiber dreyhundert Gulden, Herrn Bütl(icher) Waohter dreyhun-
dert Gulden: bezohlt sein würdt, Zweyhundert funffzig Gulden, oder
so vill es immer migliohen sein khan gleiahen erlegen, dem Uberrest
aber von Jahr zu Jahr, oder sobaldt es migliohen sein khan Jedes mohls
ain Hundertfünff und zwainzüg Gülden neben dem verfohlenen Inte-
resse zu 6 pro Cento SIO lang und vm 'bisz obgedachtes Capital völlig ab-
gestattet, zu Bezablung h:iemit Crafft díszes Versprihe so auch jedes-
mohls an diszen Schuldtschein ordentlich solle abgescrmben werden.
solte ich aber ehend alsz Jahrlich 125 Gu1den bezahlen khönnen, soll
ich solches Crafft díszes aueh zu thuen schuldtig und verbunden sein,
ZU!ITl Pfohl ich abel' obgesezte termáne :g1eiichwie sonste riíoht zuehalten
ikönne noch wolle, so salle mehrgedachter Herr derlioher oder seine
Érben nicht allein auf rnein Haab und Gut, wie selbes Wambon hat
genandrt, auch an ein oder ander Orth wo es immer seye gefunden wer-
den rnöge, sondern auch auf mein aigene Persson zu greifen Pürg und
moht haben, wann ich aber vor der Zeit ehe und Bef ... Herr darleihen
bezahlt ist, flihti.;gwerden oder rit Todt obgehen möohte, so salle sich
meín Weib und Khánder alles das Ihrige was es nun seye solang und vill
vorzeigen, bisz gedaehter Herr Salz Versíelber seiries Capitals halber
vöHig :bezahlrtist, dar wider Ich ader mein Weib und Khinder von un-
szern gnadiglíchen Schuzobrichkeit wo es nun seye nicht geschüzt zu
werden, Siondenofftgemeüter Herr daríedcher alle billigkheit wíder fahren
zu Jassen. Verlangen ZJU Verkhundt, habeíchdesze Obligation nioht alleiri
meinen Hanndtsohrafft 'VOI' Pöttschafft verfertigen, sondern zu merer
Bekhrefftigung, dass mein vorgesezte Obrichkheit alsz Ewer Hochíürst-
ldchen Herschafften Nikhelspurg und Pauserirnb bestelten .Haubtman,
Herr Georg Lenhardt Schubert, dasz derselbe disze Obligation, doch
Ihmbe ain Nahtheíll und Sohaden. mit mir von ambtswegen, damit heit
oder morgen mehrgedachten Herrm darleioher oder seine Érben billihe
Satisfaction widerfahren möge, zu verfertigér Gehorsambist er und
solche dem Herrn darlícher bekráfftigte Zue stöllen wollen, so gesche-
hen in der Hochfürstliohe Ressidenz Start Nikhlspurg, den 1. Septembris
690.

Ez alatt: 2 sor héber írás olvashatatlan rossz másolatban.
Dasz besagter Benedict Menz, bey meinem Ambt über dísze Vor-

schreibung angelobt, wo nicht khunden ausz augen, willen doh gewísz
Jahrlích die 125 flor. nebst bisz dahin angeloofften Interesse verpfenden
mass enlegen win und salle widrigens vor hieszigen Haubtmanambt
hierzu anzuhalten. Níkhlspurg d. 4. Septembris. 690.

Georg L. Schubert,
Haubtman alda.

OL. Esterházy budapesti lev. Rep. 83. fase. J. n. 146. Hiteles másolat Komá-
rom, 1692. aug. 21-ikéről keltezve.
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813.

1690. december 11. Kaunitz Dominicus AndTeas g-r.a császárhoz folyamo-
dik, hogy utasítsa a Magyar Udvari Cancellariát, ne utalja a császári
belső tanács elé a magyar clerusnak az ő zsidó jobbágyai ellen indított

keresetét addig, míg ő vissza nem érkezik aNémetbirodalomból.

.Augustíssime et Invictissime Romanorum Imperator, Hungariae
Bohemiaeque Rex, Domine Domine Clementissirne.

Tametsi his proxime praeterátis diebus apud Malestatern Véstram
Sacratissirnam humillimam Iecissem instantiam, quatenus Regiam Can-
celdariarn 'suam .Hungaricam Aulicam ab ulteriorí in causa illius Reve-
rendi Patris .Stephani Pethec contra subditos meos Judaeos praetensive
motae et suscitatae revisione, Sui írnmixtione et íngressíone, benigne-
rumque Maiestatis Vestrae Sacratissimae, mihi clernentíssime elargrto-
rum Mandatorum Inhibitoriorum intentanda praetensa relaxatione in-
hibere dignaretur. Eademque Maiestas Vestra Sacratissima eidern Can-
cellariae Suae Regiae, ut videlicet cansam et Processum eundem ad In-
timum 'suum Consilium referre non interrnitteret, benigne committere
et dignata f'uísset.

Cum autern Clemeritissime Domine ex Mandato et benigna ordina-
ticne Maiestatis Vestrae Sacratássimae Imperium versus .itinerá me accin-
gere debeam, neque commodc Jurjbus meis in absentia mei pr.ovideri
possit. Proinde humellime supplico, quatenus praenarratae Cancellariae
Suae Hungaricae, ne videlicet causam eandemante reditum meum ad
Idem Maiestatis Vestrae .Sacratissimae Intirnum Consilium transmittere
ac referre, verum eandem suspendendo. et in statu quo sinendo,ab ulte-
riori eiusdem ruminatione supersedere noverit, clementissime de-
mandare dignetur. Quam Maiestatis Vestrae Sacratissimae gratiam meis
humillimis servitys demereri studebo, tanquam

Maíestatis Vestrae Sacratissimae
Humillimus ac fidelissimus Subditus

Dominicus Andreas Comes a Kaunitz.

Kwül fent: Negotium Collegy Generalis Cleri Regni Hungariae contra Ju-
daeos Kauniczianos.

Kü/;ső címzése: Ad Saoratissirnam Caesawam Re.g.iamque Maiestatern Dnum
Dnum Clemum humíllírna Suppídoatío Domink-i Andreae Corni tis a Kaunitz pro
suspenstone causae intus nominatae.

Ad Cancellaríam Hungaricam. Cui Sacratissima Caesarea Regiaque
Maiestas insinuari clementissime demandavit, ut introscripta causa usque
ad reditum Domini Supplicantís in urgentibus Caesareis negotiis in Im-
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perium Romanum ablegati, diu tamen non emansuri, quoad sine gravi
iustitiae praeiudicio fieri potest, supersedeatur. .

Per Sacratissimam Caesaream Regiamque Maiestatem Viennae, 11.
Decembris 1690.

Stephanus Andreas de Werdenburg,
OL. 13. Insin. Cancell. Austriaeae 1690. D. M.

814.

1690. december 19. Körmend. Mihálfai Mihály levele Batthyány II.
Adámhoz, melyben többek közt jelenti, hogy a zsidó vámos a kereskedők
megháborgatásával a városnak kárt teszen, mert a kereskedők a várost

elkerülik és nem fogynak a borok.

"Az mostani Sido Vámos is az Városon által költöző kereskedők
gyakorta való megh háborgatásával kárt tészen, mert a mint értem, a
kiknek ezen által 'Volna is uttyok, inkáb fél mérföld kerüléssei is más
felé mennek, tartván annak megh háborgatásátul, mennél több föl s alá
járó embereknek költözése 'Volna az Városon által, annál jobb keleti
volna az boroknak ds, sőt a vásárra (a rníkor legh inkáb a Iegh iobban
az borok szoktak kelni), nem jőnek olly bizvást, mint ennek elöttö azon
vámosra valo nézve ... " Alázatos szolgáia Mihálfai Mihál,

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

815.

1691. április 30. Balázsfalva. Balázsfalván, a Veres várnak nevezett kas-
télyban van:

"Holot vagyon olasz fokos bolthajtásos kis templom forma, holot
quondam Judadzans Pecsi Simon es Bagdi György áldoztanak es Sido
modra isteni szelgálatot tettek."

OL. Erdélyi F'iscus levéltára, IX. 49. D. Balázsfalvi urbarium.

816.

1691. július 3. Máramaros vármegye statutuma a zsidók proscribálása
tárgyában.

"Az zsidók in perpetnum proscribáltatnak, Valaki a modo in poste-
rum zsidót tart, in poenam flor. 100 incurráljon, toties quoties. Az kik
itt benn vadnak, sub amissione honorum omnium intra bis quindenam
a vármegyéből kimenjenek, addig az adósok nem meg fizessenek, me-
lyet ha ki negligá1na, a tiszt uram salario irremissibiliter ac cítra omnern
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respéctum persónarum exequálja és contentumot tégyen: mely pro
perpetuo futuris quoque temporibus inviolabilrter observando statuto
tartassék. "

Kiadva: Kolosvári és Övári: i. m. Ill. 202.

817.

1691. j'W,lius 14. Rohonc. Batthyány Ill. Ferenc commlSSW]a a rohonci
zsidó bíróhoz, hogy a zsidók adójából a rohonci mészárosoknak 100 fo-

rintot fizessen ki.

"Anno 1691. die 14. July. Vivin ezen commissionkat Rohonczi Sido
Bironk adgy az itt vala meszarosinknak pro anno 1690~dikesztendőre
tartozando hus árában, az idei Szerit Mli.!hálynapágh proveniálando ado-
toikbrulszáz forintot, id est f. 100. Datum Rohoncz, die 14. July 1691.
G. Bantiani(!) Ferentz m. p."

(p. h.)

Kívül:

;:-j"~ C'~~p~~, ",;,t ;,~~
~::~.~I~~~;,,~~[i~'] i~'

;'''i' ;'iiW i::'
A héber-német szöveg fordítása: Száz forintot a mészárosoknak az élelemért

az uraság parancsára, kinek dicsősége növekedjék.
OL. Batthyány-levéltár,

818.

1691. augusztus 27. Kismarton. Austerute Salamon kismartoni zsidó le-
vele Batthyány Ill. Ferenchez írva, hogy mivel a lipcsei vásár napja
közeledik, és neki pénzre van szüksége, kéri, hogy a neki járó hátrelé-
kot, 125 forintot sógora, Schlézinger zsidó kezeihez küldje meg, ha pedig

árura lenne szüksége, csak rendelkezzék vele.

"Hoch vmdt Wohlgeborner Graff! Gnedig Hochgebiettunder Herr
Herr etc. Esz ist an Ewer Gmaden) meín wndtertheníges Bioten in deme
der Leibtziger Marcikh an der handt ist, vndt ich durch Wexl der Zeit
höchst gelt von Nőtten hab, alsz ist an Ewer G(naden) mein vndertheni-
ges Brtten, man wolle rnier mein auszstendigeRest 125 f. durch memen
schwager Schlössinger yberscháekhen, so in fahl Ewer hochgraffliche
Gnadten verner von meínen wahrn edtwasz van Nőtten hat, wolle Ewer
gnadten nur nur sohaffen, bin jeter tzeit solches zü thun vercblígtrt. Bítt
Ewer gnadten wolle mich nur auf diszmahl nit lassen, sondern mein
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Bitt werkhstalüg machen, neben fr. Salutamon thue ich mich in vndert-
henigkheit gehorsamb befehlen vndt venbleibe Ewer Hoch Graffl.
G(naden) vndertherngister gehorsamber allezeit

Salamon Aussterlítz Jüdt alda.

P. S. Weillen nun mein Ehewürdtin balt in Kindlpötten ligen wirdt,
also bitt ich Ewer g.(naden) wolle mit einen pahr Pokerl oder Larnpp
Ihrer in gedenkh sein. Eysenstatt, den 27. Augusti 1691."

KívüL címzés: Dem hoch vridt wohl gebohrnen Graffen vndt Herrn Herrn
Ferenz Budtíany, alsz meinen gnedígen Graffen vndt Herrn grg, Zh. Röchnitz.

OL. Batthyány-levéltár, Missiles.

819.

1691. december 28. Bécs. I. Lipót király eltiltja ez arany és ezüst kivi-
telét az országból bárkinek, de főleg a zsidóknak.

"Nos Leopoldus divina favente clementia Electus Romanorum Im-
perator semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalma-
ciae, Croatiae, Sclavoniaeque Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae,
Styriae, Carinthiae, Carrrioliae, Marchic Moraviae, Dux Lucemburgiae
Superioras et Inferioris Sylesiae, Wirternbergae et Theeae, Princeps Sue-
viae, Comes Habspurgi, Tyrolis, Ferrati, Kiburgi et Goritiae, Landgravius
Alsatiae, Marcbio Sa'CT'iRomani Imperid, Buogoviae ac .Superíorás et In-
Ierioris Lusatiae, Dominus Marchiae,Scla:voniae, Portus Naonis ac Sali-
narum. Universis et singulís Inclyti Regni Hungariae statibus et ordini-
bus tam Ecclesiasricis quam Saecularibus cuiuscunque praeeminentiae
gradus et dignitatis existant nec non coeteris Incolis ac quibusvis fideli-
bus et subditis Nostr-is, salutem et graham nostram ac omne bonum,
et iisdem pro communi notitia clemerrtissime signíficamus, quod et ge-
nuinis quorundam fidelium Nostrórum relatíenibus informati, per prae-
dictum hoc Nostrum Hungariae Regnum quamplures, praeseetim
Jud:aeos, occasione ooemptionis Argenti et Auoi (quod etiam non in usus
aut utilrtatem Nostram convertererrt, sed ad plurirnum ad Partes Regni
Poloniae, Marchicnatum Moraviae, Ducatumque Silesiae passírn eve-
here privatisque divendere perhíberentur), in aliarum quoque mercium
eductione et induenione diversas fraudes, et 'I'ricesimarum defraudationes
in evidens et non contemnendum Regiorum Proventuum Nostrorum
praeiudioium, et detrirnentum temerarie committere, nocivis eapropter
eiusmodi malis, et vi legurn Patriarum interdictás hisce privatorum ausi-
bus remeder-i cupientes, clementer ac seriol1esolveömus praetactam
Auri et Argenti coemptionem in hocce Regno Nostro Hungariae sub
poena commissi, seu contrabandi nulli Judaeorum, aut aliorum hominum
paeticularium posthacamplíus mdulgendam, aut admittendam: sed so1i
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'I'ricesimatori Nostro Posoniensi, Joanni Franeisco Clammer, et eiusdem
substitutis, pro rei Nostrae Monetariae commodo, tali sub pacto con-
creditarn esse, quaterurs videlicet ebveniens Aururn, et Argentum, ex
Proveritibus Nostr-is Regiis, quo Ieviorá continget posse fieri pretio, per-
solvere valeat, et teneatur: Ca:sIUS arurtem oceurrentes contrabandorum,
tam Aulioae, quam Hungaoicae Cameris Nostr-is,pro sui notítía, et ulte-
riori dispositione, propediem notíficare ; Prout et e Regno commoda pri-
vati oaussa,1JUJmipse Posoniensis, cum relíqui Nosta-íTricesématores, et
contrascribae, simul et alii officiales Nostri Jurati, Cives et Incolae, nihil
quidquam argentí et Auri non oussi contra leges ad Provinclas alienas
educi sinant, sed illieo contrabandari sint obligati, nec Iiceat Judaeis in
posterumAurum et Argentum, nisifors ex commissione praementionati
Tr.icesirnatorís Posoniensis, 'intra línnites Regni uHatenuscoemere, et
liberum omnino sirt praedietis 'I'ricesimatcribus praetactisque substitutis,
et ,contnascribiseorundem, quasvis rnerces ac rnobilia per Postarn.
aut curribus aliis, et equis adductas et educendas, ubi fraus aliqua
subesse videretu.r, pro lubitu suo perlustrare, doloque reprehenso unacum
Auro vel Argento, merces simul et equos ac currus in Contrabandum
desumere: Quapropter etiam quorumvis locorum Magístratibus, Supremis
et Vicecernitabus, et Cívílebus et Mílitaribus, Judicibus necnon omnious
off iciabibus Nostris Cameratícis et Bellicis, speeiatim autern reliquis
'I'ricesimatoribus et Contrascribis Nostris clementissírne committimus et
demandamus, ut in hocce Carnerali negotio coemptionis Argenti et Auri,
et norreductioms lad manus alienas Prdvatorum, extra Regnum frau-
deque comperta confíscationis praerepetito Tricesimatori Posoniensi,
suisque deputatis pro Nostro prornovendo servitio, fidelem suam operam
et ass istent iam cum mutua correspondentia, modis omnibus praebere
teneantur ; quem etiam in finem ad praecavendas superinde fraudes et
debitam .harum Patentíum observarrtiam, certos viarum funspectores,
quos Uberreüther vulgo vocant, constituírnus, quibus pariter in officii
sui Iunctione, pro renascente, de condigno succurrendum et assistendum
erit: Benignarn et Seriam in praemissis voiuntatern Nostrarn fideli ter
executuri rPraesentibus perleotis exhiberrti restituendis. Dabaritur in
civitate Nostra Víermae, die 28. mensis Decembris, Anno Millesimo Sex-
centesímo Nonagesimo Primo, Regnorum Nostrórum Romani trtcesimo
quarto, Hungarici tricesimo septimo, Bohemici vero trácesímo sexto.
Leopoldus.

Ad mandatum Electi Domini Imperator-is
proprium.

Errrestus de Rosenberg.
Gotthardús Henricus Comes a Salburg m. p.
Jacobus. Theob. de Mayererr m. p.

OL. Városi és kamarai iratok, Fol. Lat. 926.
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820.

1691. Sopron város statutuma a zsidóknak és a cigányoknak a városból
való eluivolitása tárgyában.

"Voo dem Iosen und fer Bürgersehaft höchst schadhchen Juden-
gesindel bittet eine ehrsame Gemeinde die Stadt bester möglichkeit
nach zu befreien und dero vielfaltiges Heroinlaufen ohne Halt so viel
immer möglích zu handern. Hiernachst so sehe eine ehrsame Gemeinde
gargerne, class die herumwagírenden Ziegeuner , die da stets urisere
Dorfschaften beunruhígen und nicht wenig Schaden in unseren Walderu
verursachen, gleich anderén Herrschaíten, also auch von unserem teri-
torio dermalems rnöchten abgetrieben werden."

Sopron város Protocollumában, 1691. 23. Kiadva: Kolosvári és Övári: i. m.
V/2. 321-322.

821.

1691. A körmendi vámszedést ekkor a "Sidók" bérlik, "s füzetnek tüle
annuatim f. 100."

OL. Batthyány-Ievélaár, Maioratus lad. 1. nro. 47.

822.

1691. A zsidó vámossal val{) elszámolás. (A szövegből nem tŰJnJikki, hogy
melyík vámszedő helyről van szó.)

,,1691. Marattam Sido vámosnak adossa
Attamaz Prédikátor pinzéből
Ki vévén az 100 forintot az 186 f., marad
1692-ilken edosa mamtam

f. 186 d. -
f. 100 d. -
f. 86 d. -
f. 248 d. 10

Facit f. 334 d. -
Pro 1693. esztendőre kd vévén az vámot, ugy mint 110

fonintot, anarad f. 224 d. 10
Mivel szokás mindenüt az kalmaroktul minden 100

forintbúl 10. le vonny, az okáért most is úgy leszárn-
láltatík f. 20., marad pro selvendo f. 204 d. 10

(Más írással): Summa der Schuldt f. 244."

OL. Batthyány-levéltár.
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823.

1691. A szarvkői urada lom egyik jövedelmi forrása a neufeldi zsidók
adójából származik:

"Naifeldi Sidok minden házas ád annuatim fl. 10. Most 11 ád fl. 110.
Mészárszékteől és Temeteötől fl. 10. d. -. Ittern égett boros Vasfazekak-
tul fl. 30. d. -. Minden inventariumolktul funtgelt és Sigli gelt circiter
fl. 200. d. -."

OL. Esterházy hg. levéltára, Rep, 11. fasc. A. n. 13.

824.

É. n. (1691?) Egy megnevezetlen zsidó ember Thököly levelét vitte Nán-
dorfehérvárból Moldvába és a Portára fontos értesitéssei, minek követ-

keztében Veterani generális nem üthetett be Moldvába.

"Az el mult Vasárnap lévén szemben Veteranj GenerálIal, köszöntö-
tem Urunk eő Nga szavával s az kapitíha Level.étmegh atam neki megn
forditvánDeakra Kalnoki Uramal, kit mídőn rnegh olvasot volna azt
monda, hogy mint vagyon ez, hogy az az Sido a Tö!kölj emberétől kért
Pasust hogy az fejedelemnek levelet hozon, en mondom hogy ugy hi-
szem minthogy Tököl] Landor Fejervarnal volt az törökökel. s az Sido
Landorfejérvára akart meni, azert kert ot PasUSJt,monda ara hogy most
is vadnak ugy Látom en aki Tököli dolgatt forgatyak de el hid hogy
nem sokara Igen kemenj Inquisitio lesz es valakik találtatnak, fejek, Jo-
szagok el vesz, en ara CZJaikazt feleltem, en bizon] senkit nem tudok, azt
tudom hogy mioltatol az mi Kegyelmes Urunk eő Nga s az orszagh Karafa
Generallal megh egyezet az olta soha se nem izent se nem Irt a Por-
tara senkinek is, monda hogy eő a fejedelemben nem ketelkedik, sem az
Generalis felől, kerde hol a Sido, aki a levelet hozta, mondek en Ibizonj
nem tudom ezek utan azt Jovalja vala hogy hozatna ki ő Nga az Kapi-
tihat a Portarel ő el küldene az Levelet neki de mas nap azt izeni Kal-
noki Uramtól hogy had legyen adígh mígh Karáfa General be jő. Az
utan monda hogy neikdbe :kelet volna menj Moldvaban, ha ez az rut
Sido nem löt volna. Kalnoki Urarnot is el vite volna vele 2000 Szekelvel
edigh Brajla rezinel volna s az tatarckal hadakoznéik.most de el nem
mehetet, hanem mar Ngtok lasa az Quartelya felől dlsponaljon ha
ot legyen ahol van vagy felyeb az Szekelyek közé menjen vagy kiljeb
Jojon akarhol mutasanak neki Quartelt eő oda megyen. Mindazaltal
szenabol tegyen Ngtok s Kgtek dispositiot Mert ha megh szükül
bizonj ahol talal el veszi s az egész három szek megh romlik. Kusanit
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kuldote volt fel Ujab ordinantijaert hogy ha lehet ne mene be a telen
moldvanak s azt varja csak hogy erkezek, amit az hoz ahoz tartja magat.
Ezek voltak az én vele valo beszedimnek sumája.

OL. Telekiek marosvásárhelyi lev. Miss, Iasc. 870. - Címzés, megszólítás,
aláírás, dátum és hely megjelölése nélkül. D. M.

825.

1692. január 1. Kismarton. Hg. Esterházy Pál nádor, aranygyapjas vitéz,
titkos tanácsos, kamarás, helytartó stb. kiadja a köpcsényi zsidók privi-
légiumát, melyet hg. Esterházy Mihály 1714. január 1-én Lakompakon

minden pontjában helyben hagy és megerősít.

"Wir Paulus von Gottes Gnaden desz H.(eiligen) R.(őmischen)
R.(eichs) Fürst Esterhazy von GaLantha, Palatinus des löbl.űchen) Kö-
nigreichs Vngarri vnd Richter der Cumaner, des guldenen FEs Rirtter,
erbgraff zum Forchtenstein, der Herrschafft Eysenstatt, Lannsee,
Laokenbach, Creütz, Closter, Lockenhaus, Koberstorff, Kützee und
Kapuuar, Herr der Herrschaff't Schwarzenbach und Hörttenstein, Ob-
rister und Ereherr der Graniz Vöstung und Herrsohafff Csobancz am
Plattensee, Obergespan der hochlöblichen adélichen Gespanschafft
Oedenburg, Pest, Püllisz und Soldt, der Römísch Kayserláohen auch zum
Vngarn und Bőheimb .gecrönten Köníghchen Mayestat würklichen ge-
hairner Rath, Camerer, auch vmbligenten vndt wohlbef'indeten hun-
garischen Grámtz Vöstungen bestölter Igenera,l wndt Stadobalter in
Königreich Hungarn. Vrkhundten hiemít vndt thuen Khundt und zu
vernehrnen, wie mit dennén Juderr von Kützee centractlich volgender
vndt verlang ter gestalten die Schutz Puncteriauff gesetzt worden.

Anderten.! Sollen sie alle judisohe Ceremonien zu celebrierén vndt
eirie Sínagog mit ihren Vncosten erbauen, vndt den Friedhoff sowohl ein
Dunkh, wie auch ein Rabiner gernain vndt Schul Diener, auch Schláoh-
ter zu gelasszen werden. dieselben sollen allen gaaben (w.ann sie In-
wehner sein werden) befreut werden. Zu Kützee sollen sie weder von
der Leib, noch anderén Handhingen kein Mauth bezallen.

Dr'ittens. Da sich vmter tihnen (Juden) Rauff und andere Handl er-
geben, es sein dieselben, wie sie wollen. sollen sie durch ihre Judisoha
Ceremonien angehörth, warm sich Straff eraignen, sie seindt, wie sie
wollen, sollen dieselben in vnser Rendt Ambt ernerrten Kütsee (doch
mit wissen desz Verbröchen) abgestrafft, alsz zwey thail VOl' vnsz, und
ein thail VOQ' sie bezalt werden, wann dann sie derglelchen nit anzaigen,
sollen sie die versprochene Straff bezallen.

1 Első pont nincs.
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Viertensz, Sollen sie mit allen Handlungen, wie die selben sein,
vndt Nah:men haben mögen, alsz mit der Ellen, Masz, Gewicht vndt
Schürr, Kascha machen, oder wöder Wein, noch Pier offentlich, noch in
der gehaim (auser uriter Ihnen selbsten) nit Iestgeben. Viech können sie
schlachten, rvndt ein Eleisoh Pankh holten, dauon sollen sie unsz 2 Centen
Irislethen jarhichen raychen, vmdt geben, vndt das Fleísch so nit Kascha
denen Christen verkhauffen. Aber was sie 'LnViech enkhauffen, sollen
sie es anzaigenvdamit mann versichert, ob es gesundes Vsech ist. Dann
soll vnter Ihnen zuegelassen sein Schneider, Schuster, Schnierrnacher,
Kűrschner , Balbierer, Doctor und Goldtschmibt in summa allerharsth
Handt werokhs Leith zu halten.

Fünfftensz. Wann unter ihnen einer oder ander zu viel Schulden
machen solte, soll es bey vnser Rendt Ambt Kütsee zeitlich angemeldt,
damrt nit die vnterthanen oder Schuldner 71u ISahladenIkhomiben,sie sol-
len auch ohne wissen den Ambts rnchtsz nahmhaffts auszleichen, son-
dern anzeigen, auch mit gebührenten Irrteresse, dasz alsz dann Ver-
sicherung ikőnrien gehenn, vndt darduroh alle künffti:ge Ihrthumb ver-
hütet werden mőgen.

Sechtens. Sollen sie auch von entfrembten vndt gestohlnen Sacherr
ndchts kauffen oder darauff leíchenn, sondern da eíner mit derglelchen
Sachen verargwohnet solle, dersebbe dem Venbröohen nach gestrafft
werden. dann sollen sie weder ,goldt noch silber Schmőltz ohne wissen
vnser ader vnsern Officiern (das sie nit in Verdaclit :khommen) nit ver-
halten, das ein entfrembdesz guth bey ihnen verduscht werde.

Sibentens. Sollen sie allenthalben Ihre Wehnemgen sauber halten.
Eben fahl in gassen und Höffen, wann dann solches nit geschehen
machte vnd einer gefunden wirdt, soll derselbe jedeszmahl 800ft er er-
funden, zur Straff der Erkhantnusz dem Rendtarnot verfallen sein.

AilfHens.2 Sallen sie :ihre Kínderausz vnser Herrschafft ader in
die Herrschafft hinein .hayrathen, doch mit wisszen Vnszer, ader
Vnszersz Ambtsz. Wann sich aber ein oder anderer wekh begeben
mechte, soll ieder vor einen Abzug zwey Ducaten unsz ibez,allen,aueh
derselbe sim rnit der Gemain verglichen solle. Wan auch Feyersz
Brunsten sich bey den Schlessz oder Mayernoff eraígnen mechte (da
esz Gottgniidig verhűeten wolle) sollen sie zue lauffen vndt rötten
helffen. Ebenmasszig sollen sie auff das Feyer gute obsicht halten, die
Rauchfáng khören Iasszen, das kein Sohaden duroh sie en:tstehen solle,
sonsten derselbe denn Sohaden bezallen musz, vndt weleber sein Rauch-
Iang nit alle 4 woohen khőren leszt, soll von der gemain gestrafft
werden.

2 A 'nyolc, kilenc, tizedük, tizenkettedik és tizenharmadik pont Is kimaradt.
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Vierzehentensz. Wan ein oder anderer Jud ein Entfrembtesz oder
gefahlenesz gutt khauHt, soll der [enige, so den Verluhr gelitten. sioh
bey den Juden Richter anmelden, dasz solches unter die gemain khan
verkhündt werden. Wann sich so dann ein solches befunden wirdet, ist
er schuldig die Sachen widerumben vmb ein solchen werth, wie ersz
kaufft hat zu Ruokh zugebenn vnd jn die Straff per 12 f. verfallen sein.

Sechstzehentens." Richter vndt Burgern sollen mit hir ern Jüdischen
Ceremonien erwöllet, alsz dann mit wissen vmsers Ambts eonfirmiret
vndt die Resigmerung widerumben bey vnseren Ambt ~beschehenund
abgelegt werden.

Sübenzehendens, Soll ohne wisszen vnser oder vnsersz Ambts kein
Jud eingenohmen werden, vnd wann sich dan taugliche und wohl ver-
halte ne Juden befunden, dass der gemain nit zu wider vndt sich alsz
yor Inwohner ein lasszen wohlen, sollen dieselben vnsz aIsz vor Schutz-
geld:t vndt Gaaben 6 f. bézallen.

Itern von dermen Hausern, welche nit in den Schlesz seind, sondern
in den Mankht, die selben sollen V!TISZ, welche ihre wehnungen Hauszer
haben, var Schutz vnd Gaaben geldt 15 f. zallen, die ánwohner aber so-
wohl in Schlossz, alsz herauszen im Maxtkhthsollen íeder 6 f. zallen.

Item. Wan einer ein Sohruoder Tochaer verihayrathen thuet, 5011
der verhayeatthe ein Jahr VOl' allen gaaben befreut sein.

Item. Soll ihnen Judtnen so wohl Vich wasz sieh thuen lasszen will,
erlaubt zu halten. und zu waydnen passirt sein, doch sollen sie vnsz,
weder vnsern Vnterthanen kein Schaden auff den Wisz mathen vervr-
sachén.

Item. Sollen sie 'VOll vnsz in vnterschidlichen Vdctualien, es seye
wasz esz woll an zu nehmen niohts schuldíg sein.

Item. So ein Christ ein Handl hat, soll er ferderisztensz beim
Juden Richter iklagen.

Item. In abwesenheit vnser soll auser des Verwaltérs rnit dennen
Judenen nichtsz zu schaffen haben, vndt sollen auch von vnsz und vnse-
ren Verwalter allen gebühren den Schutz zu hoffen haben.

Item, Alle Qua:rtJaHsollen sie ihre schuldíge gaaben ,in vnsern
Rentambt gegen bescheínung bezollen,

Item. Prandtwein ikönnen sie prennen und wohin sie vollen den-
selben versilberm, solt nioht gewőhrt sem.

Die weillen mit alles miglich souiel in Puncten zu verfassen, sollen
sich also die Juden der gebühr nach verhalten und mit der Nachbahr-
schafft frddlich und eng leben. Vrkhundt desszem haben wür disesz

3 A tízenötödik pont is híémyzik.
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Aigenhandig vnterschríben vndt vnser fürstlichen Insigl hieran truckhen
lasszen. Beschehen und geben in vnsern Schlossz Eisenstatt, den ersten
Januanii 1692.

Paulus Estérhasi m. p. (1. s.)

Wür Michael von Gottes gnaden des H.(eihgen) R(őmischen)
R(eiohs) Fürst Estérhasi von Galarrtha. Erbgraff zu Forohtensteín, der
Oedenwurger gespansohafft Ober.g.espann,dehro Römisoh Kay.Iser lichen)
und kőnigliohen .May.testat) Rath, Cammerer und auch des lőblichen
Kőnigreíchs Hungarn obrist Hoffmayster etc. Derrmach vnsere gesambte
Schutz Juden ausz vnserer Kitzeer Herrschaff t bey unsz vnterthamg
einkhommen weh ren , und ihr gnadigszt ertheiltesz Privilegium vndt
Schutz Brief So sie von vnseren Herrn Vattern seel. Anderikensz dem
hoch und wohlgebohrnen desz H.(eihgen) R(őmischen) Reichs Fürsten
Herrrn Paulo Esterhasi von :beSlagtenGalanta etc. vice KÖl1J1genin Hun-
garn, dehro R(őmisoh) Key.Iser'lichen) und kőniglichen Maytestat) ge-
haimen Rath, Commernen, alsz ihren gnadigen Herrn vberkommen.
Vmb confirmierung nebsten unterthanigen Anlobung ,jn bester Sumrnis-
sion dorgerayhet hatten, alsz haben wür dhre dehmutige Instanz in
gnaden an und auff genohrnen, wie lauch in Eben mössziger diser vnsern
obhabenden Aut.hor.ithet alsz Regierender Fürst vndt soleher Juden-
schafft würglíoh grundtheh solich gegenwertigesz Priviiegium hiemi1
confírmíern wollen vndt geleben dorbey soliches in allen áhren Puncten,
Clauséln und Articuln ietz vndt allezeit ohne Veranderung, noch aini-
ger Dimínution, sondern viel mehr solche, so esz vnsz gefi:iJlLigsein
werde, zuverrnehren doch ohne Nachtheil vnser Nachkhomentschafft,
Erben vnd Erbsz Nehrnenden 'índubitate vnd vnwiderruflich vöst vndt
standhafftig zu halten, wie auch solich besagte Judenschafft bey disen
zu protegiren zu schutzenn und zu schürmen. Vrkhundt desszen vnser
hierunter gesötzte fürstliche Handtschrifft vnd angebornén Signeths
Förtigung. Dátum Lakenpach, den 1-ten Január 1714.

Michael Esterhasi m. p. (1.s)"

OL. Batbhyány-levéltár, jelzet nélkü!. Egykorú másolat, három ív kissé ron-
gáH papíron; ugyanez meg van egy másik példányban is, a fenti·től kevés és lé-
nyegtelen eltéréssel, a következő felirattal: Kívül: Copia von den Kütseer Juden-
schafft ihren Privilegien betreffend. E másolatok, úgy látszik az Esterházy-levél-
tárból kerültek a Batthyány-levéltárba, mert a másolatok jelzete: Fasc, E. n. 86.
et A., Reposí torium 83. a kismartom Ievéltárca utalnak.

Eredetije: OL. Esterházy hog.Ievéltára, Pál nádor iratai 11. 275. sz. A hiányzó
pontok ebben a példányban sincsenek meg.
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826.

1692. április 7. Pécs. A Radonay Ignác Mátyás pécsi püspök által előírt
eskü szövege, melyet Pécs város bírája és esküdtjei tettek le, hogya vá-
ros területén állandó megtelepedésre engedélyt sem luteránusnak, sem
kálvinistának, szakadárnak, ariánusnak, zsidónak vagy pogánynak nem

fognak adni sem ők, sem utódaik.

"Nos Judex, Senatus et Civitas Quinque Ecclesiensis vovemus coram
Beata semper Virgine Dei Genitriee Maria totaque cur-ia coelesti Deo
omnápoterutíet premittimus eodernque voto omnes successores et haere-
des nostros, utriusque sexus universos in perpetuum irrefragabiliterque
obligarnus ac obstringimus, quod in civitate Quinque Ecclesiensi eiusque
suburbiis, terris, territoriis aut eius Dominio subiectás subiáciendisque
bonis et fundis universis nullum Lutherarrum. Calvinistam, Schismati-
cum, Anianum, Judaeum, Paganum aut quemcunque quomodocunque a
Fide Orthodoxa Romano-Catholica et Apostolica alienurn toleraturi su-
mus. Vovemus etiam et Deo omnapoterrti promirttimus, quod nec filios
aut filias nestras haereticis ac a fide Orthodoxa Romano-Catholica
allenis matnimonio jungi et sociari (sub poena exhaereditationís ipso
facto incurrendae) patdemur et concedemus ; quod si vero casu, quo fa-
milia quaepiam a Romano-Catholica fide aliena se se obsequiis exsti-
terit, intraque spatium duorum mensiurn Romano-Cathalicam fidem
non fuenit amplexa, nullo habito respectu a civitate nostra ac territoriis
universis excludemus.

Alatta 12 aláírás és Ravasz Ferenc S. J. pécsi házfőnök és a plébánia
adminástratorának igazolása, hogy az eskü letétele nyilvános helyen
megtörtént április 7-én.

OL. Miscellanea Ecclesiastica et Religiosa Iasc. 1. (Másolat.)

827.

1692. ápr. 24. Sárvár. A sárvári zsidó mészárosok bárcái a Draskovicsok
konyhájára szállított húsról.

"Tessera lanionum Sarvariensium Judaeorum loco Dietary cum re-
cognitáone Provisoris a die 23. Decembris usque diem 24. Aprilis 1692.
contrinet pro cuiina ... florenos 43. d. 26.

OL. Khuen-Héderváry-Iev. Draskovics-rész, fasc. 41. n. 42, II. k. 508-509.
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828.

1692. szeptember 22. Kismarton. Esterházy Pál nádor egy Nagymarton-
ban Lévő serjőző házat Lazarus Mózes zsidónak és nejének Milkának.
Benedict Salamon zsidónak és nejének Léhának, továbbá utódaiknak
inscribál 600 rénes jorintért, az oklevélben részletezett feltételek mel-
lett. Ezen szerződést 1715. január 3-án Kismartonban kelt oklevelében

Esterházy Mihály helyben hagyja és megerősíti.

"Vr:khundten hiemit vor vnsz, unsere Erben vndt Erbs Nehmbern
in Crafft dises bnieffs demnach wür vnseraigenthumblich in dem
Marckht Marterstorff , negst an wnsern Mayrhoff vndtan dem Hausen
Justen vndt Paull Rueb vndt beederseits anraimet vndt zu vnserer
Graffschaff't Forchtenstain gehöriges Preyhausz, wie dasz selbe mit
Gemeur vndt Tachung vmibfangenbeederseiths HaH sambt hindter dem
Preyhausz vmbíangen bisz zu dem Keller, wie auch dem Keller zwischen
ernenderr Preyhausz vndt vnsers aldorth habenten Hoffstadl Iigent, doch
ohne desz auferrnelten Keller geheuthen Kassten vndt Ober Potten,
würokhlichon venkhauff't vndt zu Kauffen geben haben vnsere Jüd-
tischen Vnterthan, Namens Moyses Lazarus, vndt sein Weib Milka, wie
auch dem Salomon Benedict vndt sein Weib Leha, allen denen Erben
vndt Nachkommen, vmb eine gewisse Summa geldt, benend per 600 f.
remisch, dies summa pahr ohne Abgang zu vnsern Handten völlig
empfangen haben. W,as aber den Preytzíng vmdt Köstl absonderhcn
speoificiert vndt vorhero betzalt wordten seyen, vndt Zöllen demnach
erstgemelder Moyses Lazárus vndt sein Weib, wie auch Salorrion Bene-
dict vndt sein Weib vndt alle ihrer Érben, wegen solchen ihren ver-
kauffter Preyhausz vndt dasz dauor empfangenen Geldts hiemit aller
masz quitiret frey löttig vndt Iosz, also vndt dergestalten, das daruor
hinfüro besagter Moyses Lazarus vndt Salomon Benedict sarnbt ihren
Weibenn ernerit Ihnen veríkhauíftes Preyhausz nach dem belieben vndt
gfallen inen haben, nutzen vndt geniesz(en), auch allerhandt Mitl
brauchen können vndt mögen, doch ohne praejuditic vnsers Grund-
rechts, versprechen aUM anbey, das wür offt besagten Moyses vndt
Salamon, dann ihren Weibern vndt Érben bey dem Ihnen venkhauff'ten
Preyhausz daselbsten schützen vndt durch vnsere Forchtenstainer Offi-
ciern schützen lassen wollen, vor solchen Preyhausz aber hat er Moyses
vndt Salamon sowohl von die schuldigen Gaaben, alsz auch vor dasz
Schutz Geldt jahrlichen in Geldt 30 f. reínísch alsz ledtes Quarthall
7 f. 3 kr. in vnszer Rentembt Forohtenstain zu betzallen, bey nebens
auch 50 Mötzen Pier 'I'robern <invnsern Mayrhoíf zu geben versprochen.
Herentgegen 0011 er ein Einfuhr zu dem Keller haben. Gleichwohl sollen
sie nach ihren belieben preyen lassen, vndt auszschenckhen oder vorleit-
geben, vndt von solchen wedter vnnsz, vüll weniger der Christen Gemein
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oder Judten Gemain alldorthen einigen Pfening Z1U ralchen nit schu1dig
sein. Salle auch dn den Marckht Marterstorff kein anders Pier oder al-
dorthen gebreuth werden. noch vüll weniger geleithgebt werden, blosz
alleiri die obbemelten Judten vndt alJ. dere Erben, Itern soll auoh der
Marckhta-ichter noch iemandt anderer :in dem Marokht Mrartersrtorff, esz
sey gleíoh mit Robanhen, Eínquartíren, Gaaben oder andtérn Genichts
saohcn, wie die Ihmer Namben haben mögen etwas zu ibefehlen, noch
zu schafferr haben, jedech sollen nach absterben ihrer beedter Judten
Mánner vndt dhren jetzigen beedten Weilbern Todt dhre Kander oder
Érben, welcha das Preyhausz arrnemben daruor 200 f. vnns oder vnsern
Érben sohuldig 2lU erlegen sem, vndt soll diesel' Brieff alzeit vnuerendter-
lich seinem Bestandt vndt Auttentíca in ewigen Zeiten haben. Vriklhundt
dessen haben wier disen Brieff eigenhendíg vnderschriben, vndt vnser
fürst(liches) Insigl hieruon langen lassen. Géber vndt beschehen in
vnser Sohlesz Eysenstatt, den 22. Septembris 1692. Jahr.

Paulus Esterhaszy (1. s.)

Gegen wertiges Kauff vnd respective Schutzbrieff nach hoch-
seel.üger) gedeontnusz vnser Herrn Vatters, wür auoh án alíen seirieri
Inhaltens. Punckhten bestetigen, dabey auch nach Begebenheit das nöt-
tige zu hand len vnd übersagten Moyses Lazarus, wie aueh dessen Érben
VOI' widráges zu schützen ie1:z1igvnd tkJinfftigvnsers Officiern vndt Be-
ambten, so ernstlichallesz gm.edJiglbefehlen Krafft vnsers edgener Handt-
schrifft, gegeben Sohles Eissenstaet, den 3. Jenner 1715.

Míohael Esterhasi."

Kívül; Dasz dise abschrifft mit dem Original von wort zu wort gleich lau tet,
wiert hiemít bescíheunsget, Rechnitz, den 25. ApriJl 1717.

M. Rohrer m. p.

OL. Batthyány-levébtár és Esterházy hg. levéltára, Rep. 83. fase. C. n. 69.

829.

1692. szeptember 23. Kismarton. Nagymarton városa és az odavaló zsidó
serjőzők között megkötött szerződés.

"Heut data den 23-ten September 692. ist auf Ihro Hochfürst: Durch-
laucht Uriseres Gnadigsten Fürsten und Herrn Herrn befehl p: tit. p.
durch unsz Endes uruerschrrbene eine Comrníssdon ,in causa ldeS Markhs
Matterstorffs, rund deraltorth wohnenden Juden bierprauern schweben-
den Stritniglkeiten zu Verhínterung verneter überlauffung Ihro Hoch-
fürst: Durchlaucht H: gebalten und gütig dahin verglichen worden, wie
hernach zu vernehmen.
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Aisz Erst: damit nun die zwischen dem Markht und der Juden
bierbrauer, wider welche sieh die Nachbarschafft beschweret, gantz-
lichen aufgehebt, und abgethan verbleiben, versprechen besagte Juden
Pierbrauer den gemeinen Mankht zu rnrtzen, weilen sie aliein dasz Pier-
schenckhen haben, Jahrhchen alsz von St. Michaeli 692; biesz dahin 693.
zwanzig gulden und also immer forth Jahr: sovill, alsz lang sie dasz
Preyhausz Ihnen haben werden, zu bezal.len, und richtig ab zu führen,
so llang sie biermachen zu verstehén.

Secundo. Verobligieren sich gedachte Juden Pierprauer dasz schon
dem L(etzt)en Preyer verkhaufte Auszfeiderische Haus die darzue al-
bereith bestelte Materialien nach billicher erkantnusz Ihme Preyer
Gregór Poxen darumbe Satisfactdon zu laísten.

Tertio. Haben offt gemelte Juden Pierprauer angelolbt, und ver-
sprochen, auf dasz gemelt Auszfelderische Hausz einen Taüglichen Stifft-
mann und unterthann langist biesz St. Martini lauffenden Jahrs zu st€!-
len, welcher nicntalleín die Jáhr'liohe unterthanige pflicht und Robath
recht verichten sondern auoh den Contract, und alle andere Schuldig-
keit zu rechter zeit raichen und bézallen werde; sind also diese Strittig-
kaiten hier:mit völlig auígehebt, und ist dieses bey Beü Fahl ein Hundert
Tugaten auígerícht, zwey gleich lauthende Examplaria, Eines dem
Markht Matterstorff , dasz andere den Judori bíerbrauern zuegestellt
worden. SO beschehen Schlossz Eyszenstatt, Buch Halterey Die Anno wie
supra.
Thomas Walpryer mp. Adamus Bezerédi mp. Ladislaus Hunyady rnp.
Abbas de Monte S. Mariae mp. P. Scladis Corlatoviz mp. Georgius Dugo-
viz mp."

OL. Esterházy hg. lev. Rep, 83. fasc. C. n. 78 et A.

830.

D. M.

1692. november 21. A rohonci zsidó vámossal való elszámolás.

"Anno 1692. die 21. Novembris. Rohonczy Sido varnossai valo szam-
vetés
Die 24. Septembris adot posztot réf no. 32, teszen
Die 19. Mayadot harom réf szakoltzait
Die 11. May adot eöt réf szakoltzait
Die prima Octobris adot egy réf szakoltzaít
Die 29. July adot egy 1/4 réf szakoltzait
Die 7. Februarii adot eöt réf szakotzait
Die 18. Januaréi adot !két réf szakoltzait
Die 16. Juny adot czirnat, kapczet nadragra

30 Monumenta v.

f.

f.
f.
f.
f.
f.
f.

f.

41 d. 21.
4 d.-
7d.-
1 d. 40.
1 d. 80.
7 d.
2 d. 70.
1 d. 50.
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Die 8. Augusti adot egy réf szakoltzait
Die sexta Octobris adot nadíragot) és fél réf ilret forint os

posztót
Die septirna Augusti adot két foriritos posztot ref no.
Die prima July adot három ref két forarrtos posztot
Die itertia Febeuara adot eöt fertály septum
Die 31. Octobris adot két rel scptut
Die 26. Octobris adot négy Iat selymet
Die 10. Februarái adot nyotzat fél réf septut
Die 31. July adot két réf septut
Die tertia Octobris adot egy réf septut
Die 21. Octobris adot hét réf scptut
Die 29. Juny adot három Teil' ikarasiat
Die 18. Octobnis adot két kártya hurt
Die 7..Februarii adot két réf kentulát
Die secunda Octobris adot egy réf posztot

Summa
Die 29. Septembris adot selymet
Die eadem adot dib dáb portékát
Die prima Augusti adot szegeket
Die prima Februar-ii adot portekát
Die septima Februarii adot vásznat
Die 16. Januarii adot selymet
Die 20. Juny adot vásznat
Die 3. Februarrí adot Szakats Hanszlinak posztot
Die 27. .Januanii adot selymet
Die 6. Februarrí adot kis vásznat
Die eadem selymet
(Ezen bejegyzés után még 13 számadat közöltetik, azon-

ban nincs megnevezve. hogy ezek a pénzösszegek mire
lettek kíadva.)

f. 1 d. 40.

f. 7d.-
f. 2 d.-
f. 6d.-
f. 2 d. 50.
f. 2 d. -
f. 4 d.-
f. 7 d. 50.
f. 2 d. 75.
f. 1d.-
f. 7 d.-
f. 4 d. 75,
f. 1 d. 75.
f. 2 d. 50.
f. 1 d. 50.
f. 183 d. 60.
f. 2 d. 40.
f. 10 d. 75.
f. 1 d. 50.
f. 1 d. 75.
f. 1 d. 50.
f. 2 d. 40.
f. 1 d. 35.
f. 1d.-
f. - d. 50.
f. - d. 40.

d. 50.

Summa f. 369 d. 60.
Az varnot ebbül ikli veszem, marad pro selvendo f. 258 d. -

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

831.

1692. Sárvár. Gergely zsidó bérli a sárvári vámokat és mészárszékeket
Draskovics gróftóL

"Az Sarvary Vamok és Meszarszékek Arendaiabul Gergeli Sidenak
Szaz Tallér restal. Mivel az Contracmalis Summa, kivel nekem tartozot
kett esztendeö altal 500 forrntra extendal, eo penágh azon 500 forintbúl
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111 forintot akar defalcalny, ex eo, hogi meg ante divisionem Groff Pal
TTrameo Naga szamvetese szerint superflue fizetet bé az Arendaban
2~2 forintot, kinek felét Groff Adam Urnak akarja imputalny és az en
J~dmil1lÍstratiom.ideíe alatt subtrahalny: holott azt nem ingrediallia, mert
ha nékem az Arenda quantumot integre megh kel fizetnem, per con-
sequens az Joszagh jövedelmet is in pleno keöl be vennern. Az 40 fo-
rirrtia penigh azon kivul Js iuxta Computann cum eodern Judaeo initum
liquido restat Es igy ha Számtarto Uram nem exigalhattda a Sidotul, de
Groff Uram Eo Nagha maga uri Author-itassaval penés hane meam Assig-
natdonern megh veheti raita id est florenos 150.

OL. Khuen-Héderváry-Iev. Draskovícs-rész, fasc, 41. n. 42. II. k. 526-527. p,

832.

1693. január 2. Rohonc. Batthyány II. Adám "ROIhonczySido vámosnak
Rohonczy házárul" inscriptionaIis levelet ad.

OL. Batthyány-levéltár, Prothecolon seu Liber pari um című kéziratos könyv
74. oldalán. (Formuláját 1. a 801. szám alatt.)

833.

1693. január 19. A zi;idók felső-magyarországi ezüstbányáktóI, illetve e
hét bányavárostól "ad praecavendas eorum ex auri argentáque fodinís
et officinis fusoráis olim subdole practícatas defraudationes praxesque
Iurtivas" csak hét mérföldnyire telepedhettek le.

Bécs, közös pénzügyi levéltár, Hofkamrner, Hungarn fasc. 14 791. és 14693.
Ugyanerről intézkedik egy 1693. január 24-én kiadott oklevél is, közölve: M. Zs.
O. II. 220.

834.

1693. március 5. Bécs. Kollonich Lipót bíboros Esterházy Pál hg. védel-
mébe ajánl egy zsidót, aki az ő birtokaira szeretne költözködni.

"Durchleuchtig-Hochgelbohrner Fürst. Er hat mich dieser Jud, weil-
cher Eurer Gnaden unterthanigist meinen brieff behandiget, gehorsamst
ersuchet, ihme in deme er uriter Euer Gnaden hochén Gnad und Pro-
tection verlanget sedn leben zue zubrmgen, zu recomrnandiren und
weillen er noch der beste aus ander seinen mítgenoesen, als diabe ihm
sein gehorsamsten Sitten gewöhren wollen, und recommandiere Euer
Gnaden selben, mit angeheffter hit, ihme .in dero hochen Schuz gleieh
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andérs unter deru birtmassagen Juden anzumehmben, Euer Gnaden
geben mit widerumben in andersfühlen gelegenheít, dise ihrne Juderr
erzeugende hoche Gnad zuverdiennen, in stetter Verbleibung Euer
Gnaden.

Wien, den 5. Martj 693. Diener und eiusdem Excelleneia.
Leopold Cardinalis a Kollonicz."

OL. Esterházy hg, levéltára, Rep. 83. fasc. J. n. 147. Hátán gyűrűs pecsét.
Címzése olasz.

835.

1693. július 1.-1695. május 18. Kivonat Batthyány II. Adám valamely
alkalmazott jának bécsi számadáskönyvéből.

" ... (1/a. oldal) "Kis Mártonyi Sido pénzi
Taller 51, facit f. 102.
Foréritos f. 218."
(1/b. oldal) "Rohonczi Sidok ado és interes pénzi
"Sz,alonaiki Sidok, Rohonczi biro és vamos pénzi
(17/b. oldal.) "Sidok interes pénzi
(18/a. oldal.) "Egri Sidok pénzi
(18/a. oldal.) .Attam Sido vámosnak tallérokra

1693 .. augusztus 8.
(30/a. oldal.) "Vettem kezemhez Rohonczi Sidok ado es

interes pénzit
(33/a. oldal.) "Die 11. julii (1693) vettem kezemhez

költeni Szalonaki Sidok, Rohonczi biro és vámos
pénzit

(38/a. oldal.) ,,1693 július 14. Hoffer musikáért. Ezen
pénzbül Kis Martonyi Sido pénzihez, melly foréritos
volt f. 218., attarn f. 30."

1693. december 22.
(75/'80.oldal.) "Rakicsányban Uivárot czigány asszony-

nak alamisnát és Sido várnosnétul szappant vett
(76/a. oldal.) "Sido Illéstul vétetett az asszony ő nagy-

sága héringett

1694. április 5.
(99/a. oldal.) "Kis Mártonyi Sido tallerí nro. 51."
1694. május 2.
(103/a. oldal.) "Sido Mihály pénziböl maratt pénz
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f. 321 d. 28."
f. 146 d. 95."
f. 305 d. -."
f. 2000 d. -."
f. 60 d. -."

f. 321 d. 21."

f. 146 d. 95."

d. 75."

f. 2 d. "

f. 116 d. "



1694. majus 6.
(106/a.oldal.) "Sido Openharner pénzi
(11O/a. oldal.) "Sidonak az aranyokhoz

"Két futkozo Sidenak
1694.május 20.
(1l3/a. oldal.) "Egri Sido pénzi
1694. június 13.
(117 la.) "Egri Sido pénzi
1695.január 20.
(128/a. oldal.) "Sido vámosnak tallérokra atta.m

f. 1500 d. "
f. 3 d. ,- "

d. 60."

f. 500 d. - "

f. 2000 d. - "

f. 60 d. "

OL. Batthyámy-Ievéltár, Szárnadáskönyv, a XVII. századi számadások között.

836.

1693. december 16. Kismarton. Esterházy Pál hg. megerősítvén Kismar-
ton zsidó község régi privilégiumait, végül Wertheimer Simsont is meg-

erősíti rabbi állásában.*

,... Demnach die auf Unsern Herrschafften und in specie bey unserer
Residenz Eisenstadt Wohnhaffte und Sohutz Verwohnte Juden Ge-
mainden schori vor langsten van Uru; uriter andern puncterr Gnádigst
privtlegirt worden, zu dem Ende eimen Rabiner arr-und aufzunehmen,
welcher zu mehrerer Vollziehung Ihrer Jüdischen Ceremonien und
habenden Strittigkeiten, nemolichen was Jud contra Jud betrefféte (damit
Wir ader Urisere Praefectus Ver-walter, und andere Officier dessent-
halben unbehölliget seyn möchten) Justitiarius und Ober Richter seyn
solte. Wann dann die in diesel' Bach abgeordnete Wolif Schlősszinger
und Salomon Austerhtz bey Uns unterthanigst angebracht, dasz die
gesambte Judenschafften gantz einhöllig, auch Wohlbedachtlich ausz
Ireyen willen den SimsomWertheiruber Wiennerisohen Juderr z.usoleher
Rabiner-Stell VOI' andern Erwöhlt, und hierüber Gehorsambist gebeteten,
dieses ihr Vorhaben, vermőg deren von Uns Gnadigst ertheilten Alten
Privilegien zu Confírmiren : AIsz haben Wür hiernit (weilen dieses der

* Wertheímer SiJl'1SQ11 héber meghívó levelét a kísmartoní rabbiságra kiadta
M. Brarun: Festschrift Adolf Schwarz zum siebzígsten Geburstage és B. Wachsteín:
Urkunden zur Geschichte der Judem in Eisenstadt. A díszesen kiállított okrnámy
képét közölte Wotlf Sándor: A kismaraoni gettó művészete. Budapest. 1912. A hé-
ber oklevél kelte: T'isrí íhó harrnadtka a kís időszámítás szer inti 454-~k évben,
vagyís 1693. október negyedikén.

S. Wertheímerrel fogla1lkozik Kaufmanrn Dávid két műve: Sámson Wertheí-
mer, der Oberíhoffactor und Landesrabbimer (1658-1724) und seine Kimder, Wien,
1888. - Urkundlíches aus dem Leben Samsen Wertheimers. Budapest, 1891.

469



gesambten Judensohafft unterthaniges anbningen vor gantz billich zu
halten) Unsem glIladigsten willen dareiri geben, folgende punaten rati-
ficireri, und vor genehrnb halten wollen, und zwar :

Erstlichen wirdet zu rnehrerer becröffti.gung und vésthaltung deren
Jüdischen Ceremonien Ermelter Rabiner von Unsz Gnadigist bestattigt:
und solle Er .über alle Unser unterhabende Judenschafften dergestalten
die oberhandt haben, dasz Er Rabiner nach selbst aigenon gefallen und
befund der Sacben alle Jüdische Ceremonien frey und ohne abgang
exerciren könne.

Andertens. Wann Jud contra Jud sowohl in Cerernonien alsz an-
deren Str-ittsachen zu klagen hatte, ist Ihme alsz Ober-Richter zu-
gelasszen, die Iahlende Parthey in eine Geldt-straff von Zehen, Zwanzig,
Dreysszig und mehr thallern zu condernniren, ader nach gestalten din-
gen des Verbrechen rnit Baan, ader garausz schliesszung von der ge-
meinde zu verfahren, doch hat rnan die helffte der dictirten Geldt-straff
in Unsere Rendt-Ambter, wo der Casus sich begeben, unf'ehlbahr zu
enlegen, und die andere helffte in den Jüdischen Spittal, oder allrnosen
Kasten zu applicíren ; zum fallaber der beklagte bey den geführten Pro-
cess sícbalso sehr beschwardt befindete, dasz Er gezwungen war bey
Uns 2lU appellir en , und revísionem zusuchen, salle es in allweg zu fer-
ner weithern behauptung, Unserer Hochfürst: und Grundherrlichen
Authoritet zu gelassen seyn, und dem Sentenz so Wür sodann pro Ju-
stitia selbst schöpfeten ohne Contradictien nachgelebet werden. Wie dann
auch

Drittens. Wann sich zwischen Christen contra Juden, und zwischen
Juden contra Christenes seye Schulden, Injurien oder anderer Ursachen
halber, Strittigkeiten eraigmeten, salle diese der Rabiner zu decidiren
nicht macht -haben, sondern die Notturfften wie vonhin bey Unsern
Herrschaftts-Ambtern, und den Juden Richtern alsz beederseiths Ersteret
Instanz wie es die alten Privilegien vermőgen, abgehandlet, und ver-
mrttlet werden .

Vierttens erforderete es zwar sonsten eine notturfft zu seyn, dasz
Ein Rabiner stetts in Unsern Herrschafften Persőnlich seyn und wohnen
solte, aldáeweillen abel' Ihme Rabiner Simsen Wentheirnber wegen zu
Wienn habenden vilen Kay: dinsten, und auf sieh tragenden andern
weithern Geschaffcen der orthen zu residiren, dermalen unmöglich
fallet, wie Er dann diese Rabiner Stell mit soleher Condition angenoh-
men, dasz, wann es an gelegener Zeit auf Unserer Herrschafften zu
kommen nit ermangelte, es Ihme von- und zu zu raisen frey stehen solle ;
AIsz haben Wür in so viel Gnadigsten Consens gegeben, doch mit diesen
ausztrücklichen Reservat dasz Er Rabiner allen Eyffer anzuwenden habe,
öffters in Urisenn Herrschafften. weillen alle Unsere Judenschafften
ausser zwey oder drey nacher Wienn zugehen nit Iicenz haben, und
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ohne dem grossze unkosten erfordern wurde, Ihme Rabiner so weiten
weeg ohne Kay: Camrner-Passz nach Wienn mit Klagen zuzureisen,
zuerscheinen und der Juden Gemeinden etwann habeude Zwístigkeiten
zuuntersuchen, und die Jüdísohe Ceremonien zupraotíciren. Und weilJen:

Fünff'tens wie in vonigen 4--'tenPuncten eritbalten dem Rabáner
aintweder es auf Unsere Herrschafften Selbsten, oder in Wienn, oder
anderwerts zuverbleiben von uns Gnadágst Consens gegeben worden,
AIszstehet in sein des Rabiners macht und willkür bey jeder Gemeinen
Judenschafft, abel' auch mit dererr einwilligen pro interim einen andern
verstandigen und in Jüdischen Ceremonien wohl Fundirten Juden in
seinen Nahmen zusetzen, weleber dann allen Respect des Rabiner tragen
und haben solle, so lang Er Rabiner Sírnsen Wertheimber Ihne dahin
ordiruinthaben ward, doch ,hat Er besteliter ohne dessen jederzeát Schrifft.
ordre nicht zu decidiren, wie dann selbe gemein ohne Schrifftlich
Rabiner-ordinanz Ihme Substituto in dergletchen Fallen nit zu pariren
schuldig.

Seohstens stehet mehr igedachtenJuden Rabiner Simsen Wertheírn-
ber zu seiner freyen disposition, wann und wo Ihme gelegen seyn wirdt,
seine allgemeine zusamrnenlounfft all unsern Judenschafften zu be-
stimrnen, allwohin Er sich dann auoh selbsten verfűgen, gute einrichtung
und Pollicey in ein so andern nach seinen und der Richter und Burger,
alsz welche den Respect von der gantzen Gemein ohne dem tragen.
gutbefínden Statuiren und publicíren kann, und solch alles solle in das
Gemein Buch also gleich Prothocolldnt,und Uns ad ratificandum vorge-
tragen werden, wer so dann darwieder handlen und die unwíssenheit
verschützen WUI1de,solle der gebühr na-ohzu SltraIfrfenseyn.

Gleich wie nun Wűr abbeschriebene Punctert (doch Unsere vorhin
ertheilten, auch noch weithers ertheillenden Freyheiten oder Privilegien
unpraeiudícirlich) zu einríchtung aller Jüdischer guter ordnung und
Disciplin ver genehm halten, und mit unserer Fürstl: authoritet Con-
firmiren ; AIsz befehlen Wűr auch Unseren nachgesetzten Praefecto
bonorum, Verwaltérn und Off'ícíren, dasz fürcfuin die Jüdische Gemein-
den hiervon Wissenschaff't haben, sollen diese puncterr in allem befind-
anderén dergleichen haben möchte, nit mehr angehört, gestrafft oder
sonsten beschwaret, sondern Z1U deren ebbemelten von Uns Gnadigst
Confirrnirten Rabiner Sirnson Wertheiruber angewiesen werden sollen ;
deme Sie in al1weeg bey vernieidung der Protection, und noch darzu
Ein Hundert Ducaten etraff zu pariren schuldig und darndtalle gemein-
den hiervon Wissenschaffit haben, sollen diese puncten in allem befind-
Iichen- Jüdischen Schuelen vorlesen und publicírt werden. Dessen zu
Urkérundt dst diese Confirmataon zu standerr geriCihJt , auoh von Uns ge-
ferttigt und urrterschr.ieben, Ihrne Rabiner zugestélt werden. Geschehen
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in Unsern Fürstl: Residenz Schlesz Eisenstatt: den Sechzehenden Mo-
nathtag Decembris, im Sechzehen Hundert Drey und Neunzigisten Jahr.

Paulus Esterházy (L. sy

OL. Esterházy Pál nádor iratai: 11 276. Esterházy Mihály hg. 1718. szept. 13.
kelt megerösítő leveléből. - Egyikooú másolat, D. M.

837.

1694. január 2. Fraknó. Nagymarton zsuio hitközségének Esterházy Pál
nádor adta kiváltságlevele.

"Urckhunden hiermit Jeder menniglich mit diszen offenen brieff,
dasz wűr unszerer Jűdischen Gemain in unszern marckht Miitterstorff
wohnhafft auf wer unterhanniges arilangen und bitten, zu dero selben
beszerer und sicherer wohnung nach folgende befreyung (doch dasz
unsz und all unszern nachkombenen, dann auch die besorgten Judten
khein schaden vérursaehet werde), Gnadig Erthaillet, und wohlen,

Erstlichen dasz die Matterstorffer Juden an kheinen orth in unszern
habenten Graff- und Herrschafften Schulden Halber sollen auf Gehalten
werden. er seye dann zuvor bey ihren Jüdischen Gricht zu Mátterstorff
beklaget worden, und solle weder der Marckht Richter, noch ganze
Gemain zu Matersdorff mit ihnen Juden dasz Geringste nicht zu schaf-
fen haben, 'Sey auah mit Eíniger Robath noch Einen quartierung an
kombenten Soldaten nicht beschweren,

Andertens. Sohlen sie von Ihren Eigenen wahren und anderen
Handlsehafften wehr Handlen thuet, in unszern Graff- und Herrschafften
vermőg vectigal die Gebührente mauth zu bezallen schultig sein, doch
dasz sie alwo sie wohnen der mauth und anmeltung Genzlichen befreyt
sein solle, so aber Ein Jud frembten Juden etwas durch Partieren f ...
und an Tag komben, Hat ihnen die obrigkeit nach belieben zu straffen.

Drittens. Solle khein Iermbter Jud ohne unszerer oder unszerer
officiren vorwiszen und Erlaubnus zu Einen unter-thann bey straff nicht
angenomben, sondern in der zeit angezengt werden. derentgegen dan
wür sie Juden auch mit ikheinen Ihnen sohedlichen Juden beschwer
lasszen wehlen.

Viertens. Sollen sie Juden mit ausz Theillung der Hoff Ochsen nicht
beschweret werden, dasz andre kleine und junge Viech aber, alsz Kelber.
sohoff',Lernber, Rauohe Haith und Fell, Item Kász, Grönn und Thieres
obst sollen sie umb ein leidentlichen werth anzunemben schultig sein.

Fünfftens. Weillen auch bemelte Juden zu zeiten mehrer und
wenager werden, alsz solle sie gesambte Judenschafft ein Jahr wie dasz
andere unsz yor schuz uns Contract Geldt auch wegen ihres Freythoff



und zweyen F'leischbánckhen neben unszerer HaH mih1 alda Ligenth,
Vier Hundert Gulden rein, alsz nemhlichen iedes Quartha11 ain Hun-
dert Gulten in unszerer Forchtenstainer Rendt ambt Redehen, und Er-
legen, dahin gegen ist ihnen Juden zu lőszig a11die jenige Haüszer &0

VOI' hero unter der Judenschafft Geweszen, deren noch Fünff seind an
sich zu Erik.auffen,welche auch in allen und erst bemelten Centract
wiroklichen verstanten. doch dasz sie Einigerley list brauchen sollen. die
Chrisrten zum Ver kauff zu treiben,sondern Erwarten bisz Einen eder
anndern von selbsten Faill gepotterr wierd.

Sechstens. So11ihnen auch geJaszen sein, jahrlich an ihren ostern
Einen Richter zu sőzen, var deszen Erwöhlung aber solle soleher unsze-
ren Gertreyen ambts officierén in Forchtenstain vor Gestelt, und so er
Taüglich bestáttet werden.

Siebentenn. Lasszen wir ihnen auch zu, in uriszeren Gütern mit aller-
hand Tuch, Leinwath, Lenden und anderen urrterschidlichen waaren zu
handlen, sollehe nach gerechter Elln und Gewichrt zu venkauffen , auoh
allerhand Handwer-okungen doch rrur ID ihren eigenen Haüszern zu
treiben, und weillen die Christen Schneider einige K1ag in Handwercks
sachen eingewendet, alsz soll íhnen Juden nur Vier Schneider sambt
jeden ein Gesell, worunter der alte Gerstl auf Leben lang verstanden
Passiret seye, und sollen Sie Juden-Schneider bey hocher Straff umb
kein arbeith in die Christen Haüszer gehen, noch dahin gemachter Ar-
beith austragen, desszentwegen die Christen-Schneider ihre Pinckhel zu
visitiern macht haben, und so Einer Erdapet werde, alle arbeith weg-
nemben und dem Spittal verfallen sein solle.

Achtens. San ihnen in gleichen erlaubet und zugelásszen seyn GI'OSZ-
und Kleines Viech zu kauffen, nach ihren Ceremonien zu schlachten und
in abbemelten zweyen Fleischbanckhen neben unszerer Hoffmüll da-
selbsten öffentleich aus zu hacken. ikein Fleisch aber darvon in wenig-
sten nicht aus zu tra gen, wie auch mít Machung der Cascha Wein bey
denen Unterthannen kein Contrabant treiben, noch heimblách auf fremib-
der Juden Nahmen damit handlen, hirigegen abel- ist íhnen passirét nach
ihren Judáschen Ceremonien ihm Casoha-Wein zu leuthgeben wie auch
uriter denen Kunden zu verkauffen, bey gewiszer Straff aber denen
Christen auszer ihres Hausz Einige Ha1bWein mit zu tragen, so sie aber
wegen geringe Weill Jahren nicht genugsamb mit Cascha-Wein ver-
sehen seyn möchten, solle dhnen zu gelasszen seyn, die Nothdurfft von
umligenden Dorff-schafften hinein zu verkauffen, doch dasz sie solchen
in Ambt anmelden, auch nicht uriter die Christen, sondern alleiri unter
ihnen Juden aus schenkhen derfften.

Neuntens. Ist ihnen auch erlaubt nach ihren Jüdischen Ceremonien
in ihre Synagog ein Sohull Singer, und Schull maister auf zu nehrnen,
wie auoh ihre Begrábnusz zu Mátterstorff neben uriszeren Hoff Feld
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ruhig gelasszen, auch durch niemand bey Straff ihnen Einige Gewalt oder
Irrung zu gesinget werden. einen Todten Graber können Sie ebenfalils
aufnehmen, shre eígene Rosz und anders habendes Viech andern Leutheri
ohne Schaden s011auf der aldaigen weith zu halten verlaubet seyn, doch
dasz sie Sich wegen soleher weith mit der Christen Gemain alda, ver-
gleíchen sollen.

Zehentens. Erlauben wir auch, dasz sie einen tauglichen Rabbiner
zu ihren Rechten und Cerernonien aufnehmen, jedech wan ein Jud zu
bestraffen ist, soll unsz solohe Straff alleiri ,gebLi,hren, und bey vorbe-
haltener Straff dassz Geringste ve rschwei gen , sondern alsobald in un-
szeren Forchtenstainer Ranndt Ambt arizeigen.

EyZfftens. SoH ein jeder Jud, so schulden hal ber beklaget, mit der
Klag und ausrichtung unszerem Anderen Unterthannen gleich gebalten.
billich genandlet und keines wegs harter beschwaret werden.

ZwöZfftens. Salle der Marckht Richter und ganze Gemaine zu
Matterstorff denen Juden (wan ihnnen etwann duroh die aldorthigen
oder frembte Leuth wie auch in feuers Gefahr ein Gewalt angethann
wurde) bey vorbehaltener Straff mit der Hilf hey stehen und ihnnen
nichts bösszes widerf'ahren lasszen.

Dreyzehentens. Weillen ihnen Juden ihr verhere Gehabte schull
und sinagog sambt die Tunckh wider überlaszen worden, sollen sie unsz
nicht allein díszes Jahr, sondern auch hinführo Jahr-lich davon ein Geldt
achtzehen Gulten Rein: entrichten und bezallen.

Vierzehentens. So ein Christ einem etwas entfrerndet hatte und
derren Judten zu kauffen bríngen möchte, €S seye was es wolle, ist der
Jud schuldig solches in uriszeren Ranndt Ambt anzumelden, und kein es
wegs mit frey Geldt Gelest werden, sondern wasz der Jud mit seinen
Gewiszen aussz saget, die Er kauffung salle ihme wider zu gestélt wer-
den, wan aber ain Judt etwas wiszentlich erkauffet, solches versenweigen
und n:icht anmelten werde, soll dassz erikauff'te Sach uns zur Straff ver-
fallen, und er Judt absoriderlich abgeschafft werden.

Fünftzehentens. Wann sich ihre Kinder aus unszeren Herrschafften.
oder in die Herrschafften herein verheirathen, dooh mit unszeren ader
des Ambts vorwisszen soll es beschehen, auch da sich einer oder der
andere von unszern Guetternab und hin weckh begeben meohte, soll
unsz der ab zug alsz von einem reichen Zehen Reichs Thaller, von einem
Mitteren Vermögen fünff Reichs 'I'haller, und von Einern armen drey
Reichs Trialler bezallet werden. mit der Gemain aber er sich absonder-
lich vergleichen solle.

Letzlichen. Weillen Sie Juden vermög ihres Gesaz kheinen Todten
Cörper über nacht in ihren Háüszern behalten darfften, soll ihnnen alszo
nicht verwehret sein, so es sich an einern unszern Heil: Feyertag Er-
aignen solt, solchen zu begraben : weillen auch nicht möglich alle Punc-

4H



ten is schrifften zu verfasszen, so haben wir doch die zu Manterstorff woh-
nende Judenschafft in unszeren Schutz und Protection aufgenohmen, und
wollen dasz sie Juderr von uriszeren Ambts Officieren und sonsten [eder-
mann darbey handt gehabt und gesohützet werden sollen, hieran wird
unszer gnadiger Will vollgezogen, doch behalten Wir unszdíese ihre
gegebene Puncten nach uriszeren Cnadígsten Willen zu mindern , zu
mehren, oder Igal'aufzuhaben in allweg bevor. Urekhurrt desszen un-
szere Fürstl: Handuntersohriff t und híeranhengendes Insigill. Geben in
unszeren Sohlesz Forohtenstain, den anderten Monaths Tag Januarii, des
Sechzehen Hundert Vier und Neunzigsten Jahrs.

(L. S.) Paulus Esterházy mp.

OL. Esterházy csal. bpesti hitbizom. Itára: Rep. 83., tasc, C., n. 78 et B. - D. M.

1694. április 20. (Szombathely). Kiuoua: Szombathely város protocollu-
mából, néhai Subaries Jánosné örököseinek executiójáról szóló bejegy-

zésből.

" ... Seabó Ádámnak pro fJ. 11. den. 55 adatott kalmár partéka bi-
zonios partákécal. Hasonlóképen Sido Mihálnak pm fl. 2. d. 30. Más ro-
honczi vámos Sidonak pro fd. 6. d. 50. Item Sido Jánosnak pro fl. 6. d. 75.
Sido Jakabnak pro fl. 2. Sido Ábrahámnak pro fl. 6. d. 40 kalmár par-
tékák."

Szornbabhely város levéltára, Prot. 1693-1700. 31-32.

839.

1694. aug. 10. Radnót. Fincz Jakab zsidó és fia Salamon, előbb fejérvári,
most felsőporumbáki lakosok bérbe veszik a felsőporumbáki üveg csűrt

egy évre, évi 400 magyar forintért.

"My Osztopányi Pernyeszi Sigmond, Kglmes Urunk eö Nga Hop-
meetere és Aűsó-Csemátoná Domokos Peter, nemes emberek, tk:ikez ide
aláb meg irt dologban köz Birék vágjunk: AdgjUikemlekezetül minde-
neknek az k~knek illik ez Ievelürik altaű, quod :in hoc anno 1694. die 10.
Augusti. midőn volnánk Küküllő vármegyében Radnothon, az mi KgI-
mes Urunk eö Nga kaztellyáhan, jelen lévén Személlyek szeránt mi
elötünk edgj felöl Szent Katolnai Nemzetes Polos István uram Kglmes
Urunk eö Nga Erdéllyhen lévő rnínden jószáginak Praefectussa, más
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felől Fincz Jakab Sido, maga és fia Salarnon képében, kik az előtt Fe-
jérváratt laktak, most Felső Porurnbákon laknak és rninket mind két
felek kezek bé Adásával meg birálván, az meg irt Sidok meg irt Polos
István uramtul, acoedalván az Urunk eö Nga Kglmes paranosolattya,
Arendálák meg, szabad jo akaratyok szerint az Urunk eő Nga Felső Po-
rumbáki Fogaras földi üveg csürit, ez aláb meg irt punctumok és Con-
ditiok alatt.

1. Az terminus ikezdődik Decima Augusti Anni currentis 1694, és
terminalodik ugyan Decima Augusti Anni 1695. mindazáltal az nyári
derék dolog s takarodás idein, harom holnap ki vétetődik, hogj azon
három holnapalatt az Csürhöz szolgálo Jobbagjok, Urunk eö Nga szol-
gálattyára forditassanak, mind rnarhas, rnínd gyalog szeres akár edgj
végben, akár nap szám szeránt, az mint az Urunk eő Nga dolga és szol-
gálattya hasznosabban elő mehet, az Udvarbirónak ikötelessége szerint
valo gondviselése alatt.

2. Az Summa, mellyet az négj Cantoron kelletik kész jo follyo pén-
zül administrálniok, negy Száz magyar forint, fl. Hung. 400, mellyet
az eö Nga tárházában tartozzanak plenarie be szolgaltatni, ut praerrns-
sum est, negy Cantoc szerint, vagy edgjszer s mind.

3. Praebendájok az előteni renden fellyül, sem peníg az dolog száma
semmiben ne neveltessék.

4. Esztendejeik eltelese előtt és míg az specificált Summát készen
be nem szolgáltattyák, eö Kglrnessege Annuentíaja nélkül el ne mehes-
senek, egyéb Üiránt,ha el mennének, minden szabadságokat le kötvén,
mint köteles szolgakat reduealtathassa eő Nga, és detentioban tart-
hassa.

5. Minden eö Nga Commíssiojára, szoval valo parancsollattyára,
Praefectus Uram parancsolattyára. míkor, minemü és menyi üvegek ké-
váritatnak eö Nga szükségíre, fizetés kévánás, és az Summának defalca-
tioja nélkül, panasz kívül meg csinálni s vegben vinni tartozzanak.

6. Az eddig vala rendes usus elden semmit be ne hozzanak eö Nga
kárára, Tiszteível is eő Ngának ne háborogjanak, ha mi bajok leszen
Urunknakeö Ngának supplícallyanak, mast eö Ngan kívül meg ne ta-
lállyanak.

Más felöl az meg irt Arendatorok ikevánsági, mellyek iránt Urunk
ro Nga is kglmesen annualt, ezek:

1. Hogj Urunk eö Nga kglrneségből ennek utanna is az eö Nga job-
hagyboi vala Mester Emberek, kik eddig oda szolgáltanak, ez után is oda
szolgállyanak, sőt az lengjeleket is, rnint munkásokat meg tartsák, kik
is tartozzanak az eö igaz részeloért szolgálni, velek edgjben alikudgja-
nak, és öke1 el ne ikez-gessék,idegénicsék; specifacalva penig Hammu-
égető tizenikettő, tüzrako riyolcz ember az rnarhátlanok közül, fahordo
szekér tizenkettő, Brassobol föld hozni esztendőt altal négj szekerek
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szolgáltassanak, egjéb eddig observaltatott usus szerint valo dolgokban is
az Tisztek succurályanak riékjk, praebendájok azon rendben mind ed-
dig kíszolgáltassék; ikiváJnáikazt is, hog] ingjen senkinek ne dolgozza-
nak, hanem éppen Urunknak eö Ngának, Guberriator Uramnak eö Ngá-
nak, Az Urnak Bethlen Gergelly Uramnak eö Kg1rnének, és Praefectus
uramparancsolattyára, az mikor eö Ngok, s eö Kglmek parancsollyálc.

Melly kévánságoknak Ururuk eő Nga is Kglmesen annualt, fellyebb
meg irt becsületes !hivei és szolgáí által. Az meg irt Arendatorok is e]-
lenben kezek bé Adásával kételezék magokat az fellyebb meg irt punc-
tumoknak , minden részeiben valo hűséges meg tartására, hozzá adván
azt is, hogj ha mellyik medio tempore meg találna is halni, az másik
supportállya, es annak idesben az arendat praestállya minden menedék
s exceptio ne1kül; Ha penig az arenda summát bé nem adnák, mikor
Urunk eö Nga vag] Praefectus Uram parancsollya, eo facta, vigore harurn
literarum detinealtathassanak, mánden javok rel vetethesséle fele árán,
és valamig plenarie contentatiot tesznek, detentioban tartathassanak, ha
ex gratia kezessegevel nem boesátatnak.

Mely dolog mi előtünk Igy menvén végben. adgjuk mü is ez sub-
scriptdonkal s pecsetünkel meg erősitetett levelünket, pro futura cau-
tela fide nostra mediante.

Daturn Anno, Die et Loco praencmínatís.
Pernyeszy Sigmond (fekete gyűrűs pecsét).
Damokos Peter (vörös gyűrűs pecsét).

OL. E. F. L. VI. J. 435.

840.

1694. augusztus 20. Wien. Dietrichstein Ferdinánd herceg kéri Esterházy
Pál herceget, fogassa el Mandel Salamon zsidót, akit bécsi bíróság is
köröz, mert megkárosította 1300 forinttal a nikolsburgi zsidó községet.

"Durchleüchtig-Hochgebohrner Fürst.
Hochgeehrter Herr Oheimb. Dasz 1hr Kays. May. durch dero ge-

heirnbe Österreichische Canzeley wider den Salamon Mándel Juden
wegen 1300 meiner armen Nicolspurger Juden gemain durch unzu-
lassige weiss abgekürzten Gulden, einen Stöck Brieff gnedigst verwil-
ligt, undt zu gehorsarnbster Folg dessen, dasz hiesige Statt undt Land-
gerdcht demselbigen auszgeíertíget, solches Zaiget der Original Bey-
schluss soIch Ewer Gnaden zu demende communicire, damit wan ge-
dachter Salomon Mande! in d€'11Könígreich Hungarn betretten wurdc,
Sie denseiben gleich Handtrést machén zu lassen heliebigbeiehlen
wollen, hierdurch befördere Ewer Gnaden, die wider Ihn Juden erkente
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exeoution undt verhelffen obgemelt meínen armen durch Betrug ange-
führten Juden gemein zu dem ihrígen undt iclh verschulde es Jn der-
gleíchen undt ali anderen Begebenheiten undt Verbleibe

Ewer Gnaden dienstsohuldiger Diener.
Ferdinand Fürst Dietríohstaín.

Wien den 20. Augusti 1694.

OL. Esterházy hg. budapesti lev. Rep. 83. Iasc. J. n. 148.

841.

1694. október 10. (Szombathely). Kivonat Szombathely város határozatá-
ból: Mivel némely szombathelyi kalmárasszonyokat az ikervári har-
minczados cnegháborgatta és partékájukat elvette, írni kell e tárgyban a
királynak és Kollonich püspöknek és a magyar kamarának és :k.ifej-
teni , hogy:

"holott a minernü partékát árulnak eők, nem idegen országhbul hoz-
zák, hanem Icit a Sidoktul, tkJitSoprony s másuvá való ikalmárOlktlUl,ugían
az országliban lakoktul vásárollyák, attul, kik már praevia megharmi-
czadlottak . . ."

Szombatihely város levértára, Prot. 1693-1700. 52.

842.

1694. november 3-11. Kivonat a dobrai és rakicsányi jószágok kiváltá-
sáról szóló számadásból.

"Item in anno 1694. die 3. Novembris. Dobraj és Rakicsanyi domi-
níumbéli jószágok !ki váltására az rnennyi Lásé pénz adatott Németuj-
vára tisztartó Richalrn János vram kezéhez, ez szerént követkeeik: ... 3.
Körmendi Sído vámosnak az vámért két esztendőre valo aremdája f.
200. d. -".

OL. Batthyány-Ievéltár, a XVII. századi számadások között.

843.

1694. A genesi uradalom urbáriumának kivonatában:

"Az Urasaghnak it Vamia vagjon, kitől fizet két részre a Sido
flor. 40."

OL. Esterházy hg, levéltára, Rep. 13. fasc. O. n. 336. pagina 262.
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844.

1695. január 1. Kivonat Tibolt György körmendi kulcsár és kasznár ter-
mény bevételi és kiadási számadásaiból.

,,(9/b. oldal.) Nro. 7. Hem Körmendi vámos Szarvas Sido adot contra-
bont vászonyért f. 36 d. -".

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

845.

1695. jan. 4. Kassa. Fenessy György egri püspök, mint földesúr és Eger
városa közt létre jött megállapodás szerint eretnekek észsidók a város-

ban nem lakhatnak.

"Aeeorda seu transactio inter Episeopatum, Capitulum Agriense et
Civitatern Regío consensu confirmata.

12. Haeréticis et Judaeris habitatao in Civitate aut territordo non
eedatur."

Eger, városi levéltár.

846.

1695. február 7. Bécs. Wertheimer Sunsoti kéri Esterházy Páltól, hogy
a Magyar Királyi Cancelláriában megüresedett fogalmazói állásra segítse
ajánlásával HuHitsch János Mihályt, kit a kamara szívesen látna a meg-

holt Kholl Wolfgang Honorius helyében.

.Durchleichüg Hochgeborner Reisch Fürst, Gnadígster Fürst und
Herr Herr. Dasz von Ewer Fürst: Durchl: durch den Schleszinger
zu recht erhalten, und werde meiner Undtherthan: Schuldigkheit
gemesz selben bester masszen beobachten. an bey habe Ewer Hochfürstl :
Gn: Undterthanigist bitten wollen. Indeme der gewester Hungaríscher
Notarius oder Cancellist nahmens Koli bey der Löbl: Hung: HoH Canzley
Jüngsthin dasz Zeitliche gesegnet, diese Stöll abel' zu Ersezen ist mir von
seith der Cammer umb weittere reeommendation an Ewer Hochf'ürst;
Durchl : weillen selbe bey dem Hungar: Hoff Canzler alles vermőgen,
anbefohlen worden, desszen nahmen hiebey folget, das anbningen, aber ist
bereit dureh H: Pater Miller dem H: Canzler übergeben, und reeomman-
diert worden, bitte also mir Ein krefftige reeommandation so bald alsz
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mőglich zu schikhen, dies wirdt von Einigen Patronerr welche Eure
Hochfürstl: Durchlt: schon benehmen werde, schon versehulden werden.
Ewer Hochfürstl: Durcht: undterth: gehors:

Wienn 7. Feber 695. Simson Wertheimber Jud.

P: S: Es verlangt (titul.) Graff Michael Esterhazi in nahmen Ewer
Durchl : 2500 fl., welche order von Ewer Durchl: noch nicht erhalten.

Kívül: Mcnscigneur Le Prince Estérhasi p. praesen.
OL. Esterházy Pál nádor iratai: 4236 D. M.

847.

1695. július 15. Kassa. A szepesi kamara írja Zemplén vármegyének, hogy
a megye zsidósága a portiók fizetésére nem szorítható.

"Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles, Magnifici, Admodum
Reverendi. Generosi, Egregy, Item et Nobiles Domini Nobis Amid,
Fratres et Vicini observandissimi. Salutem et Servitiorum nostrorum
paratissimam commendationem. Ez quo Judaei in Inclyto hocce Comitatu
Zempleniensi commorantes lamentabili ter coram Nobis querularentur
Se nimium Portionibus aggravari, prouti Anno quoque proxime emanato
Florenos Hungaricales Quingentos, nomine Portionum ab iisdem de-
sumptos esse repraesentarent. Quia vero iidem Judaei Annuatim Fisco
Suae Maiestatis Regio Censum pendere soleant, et teneantur, in aliisque
Comitatibus degentes Judaei similes nulla bona immobilia et Stabilia
habentes subeurido Portionum oneri minime inoxy esserit. Sed et be-
nigna Suae Maiestatis Sacratissimae Resolutio, Personas non nisi Bona,
uti praemissum est immobilia tenentes ad solvendas Portiones obligari
indigitaret: Ez eo Praetitulatas Dominationes Vestras condecenter requi-
rendas esse duximus, quatenus mentionatos Judaeos ad pendendas Por-
tiones neutiquam adstringere, sed prout in aliis Comitatibus hoc in Passu
immunes tolerare velint. In reliquo Praetitulatas Dominationes Vestras
diu salvas et Incolumes supervivere desideramus. Cassoviae, die 15. Julv
Anno Domini 1695. Praetitulatis Dominationibus Vestris ad serviendum
paratissimi Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Camerae
Scepusiensis Administrator Ceterique eiusdem et Inclytae Hungarieae
consiliarii."

ZempLén vármegye levéltárából. Tom. Hist. XX. fasc, 194. n. 326. Közölte
dr. Goldbeoger Izidcr, M. Zsidó Szemle XXXI. évf. 216-217. Az okmányon kívül
EazÍillCzy Ferencnek, amegye egykori levéltárosának írásával a regeszta: Judaeos
in quanto Contríbutionalí a.levlari petit Carnera 1695.

480



848.

1695. szeptember 1. Szalonak. Lőbl és Eiszig szalonaki zsidók adós-
iecele, melyben elismerik, hogy atyjuk, Mózes Izsák jótállása mellett
Nitheuer György tíz százalékos kamatra 150 forintot egy évre kölcsön

adott.

"Wir Lebel und Eyszig Juden, alle beede Brüder, wonhafft in der
Statt Schlaning, bekennén híemrt vor uns, ali unsere Erben und Nach-
komen in Krafft disz Bríeffs, dasz uns der edle Herr Geőrg Nitheuer
auf unser freundlíches Arilangen und gros vorgefallene Nothdurft auf
reoht und redlich dangelichen und vorgestrecket hat eine Summa Gel-
des, beneritdich .hundert und fünff'zig gulden, id ,est f. 150 Rheimásch)
íeder deresleber zu 20 gr.(oschen) oder 60 kr. gerechnet auf ein Jahr
lang, solche Summa ge1d wiederumben danokbarldch zu bezahlen. Vor
das Interesse aber geleben und versprechen wir hern darleicher und
seinén Erben jahrláchen von [eden Gulden 10 Ung. zu relchen und zu
bezahlen, wof'ern wir sambt unsern Weibern nicht könten oder wollen
bezahlen, soll obgedachter Her darleicher und seine Erben die Voll-
macht haben, wir mögen hinkommen weit oder breit, in urisern Haab
und Gütern ein zu greiffen und abzufangen und sioh ZahLhafftmaohen,
vor urisern andern Creditoren allen, neben 'llII1S€T haben wir auen er-
betten. urisern Vattern Moyses Isack, dasz er vor uns eingesprochen,
auch Bürg und bezahler seyn wim, wann wir solohe summa gedachten
Herrn danleichervoder seinen Erben nicht erlegen wolten ader könnten.
Zu rnehrer Versteherung haben wir mit unseren eigenen samt unser
Vattérs Hand Untersohriff t und Bettsohaffts ferdigung zu gestelt und
beschehen laszen. Geben in der Stadt Sohlaning. den ersten September
anno 1695.

id est
Isaac Moyses
Lew Moyses

(1. s.)"

'''I~L... ...~.~ •.••• ""_:::~~~.~•..•7.. " _ 1••• 1,11 •~~,w:iWr- ..,~ :., 'J~

A hébe1· aláírások fordítása:

En Izsák fia Mózesnek, aki éljen jó napokat.
Én Léb fia Mózesnek, aki éljen jó napokat.
Praesens copia cum suo vero originali in omni bus concordat. Attestor Joan-

nes Vranatics juratuseastellanus rn. p.
Kívül: Schuld Schein über Eyszíg, Lebel und ihren Vattern Moyses Isack

Juden, gegen herrn Geörg Nithenr betreffend f. 150. den. ersten September
anno 1695.

OL. Batthyány-Ievéltár.
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849.

1695. szeptember 20. Bereg megye vizsgálatot tart, mennyi gabonát ho-
zott be és milyen áron Lengyel07'szágból a katonai kincstár részére

Hirsch zsidó.

"Cormnendans uram eö Nagha paranczolattyabul kelletek KegeJmes
Urunk €Ö Felséghe gabonája iránt per mquisitionern két verhovinai
ispariokat hüti szerimt examínalnunk, tudniillék az mely Igabonát Hirs
nemi Sido szálillitotaz Munkáczi Verhovínára Lengyel Országbúl.

Utrum de eo:
1. Tudgya-e?:az:tanu bízonyossen !köblét ezen gabonának mi áron vették

Lengyel Országhí köböllel,
2. Hány köböl lehetet azon fel szállitot gabona.
3. Azon gabonából Munikáczra az Prof ont házhoz hány !köblöt szállá-

tottak.
4. Egy Lengyel Országhí köbölböl hány !kassai véka let itten.
5. Azon gabonából maradot-e? a Verhovanán iháInyköböl, !k!illmekés mi

végre osztátot másoknak."
Kihallgatták: Kurák Sándor 28 éves és Rácz Márton 26 éves ispárit.
Aláírva: Joannes Rimay Judlium J. C. de Beregh.

Petrus Szent Léleky 'turassor J. C. Bereghiensis,

OL. Mise. Mílítaría fasc. 4. Egykonú másolat.

850.

1695. december 29. Pozsony. A Magyar Kamara, miután kikűldöttet hiva-
talos vizsgálatából hitelesen beigazolódott, hogya Dunán túl működő ke-
resztény és zsidó kereskedők tiltott portékával járnak és ezen felül is a
harmincad-hivatalokat hamis vallomással s mindenféle csalással megté-
vesztik, sőt, ha lehet, el is kerülik, azért a harmincadok főfő felügyelő-
jévé kinevezte Czetto Andrást. Kűlönösen Kismarton körül nagy csalárd-
sággal dolgoznak keresztények és zsidók egyaránt. Azért kérik a kamara
vezetői Esterházy Pál nádort, támogassa minden úton-módon Czetto

Andrást.

"Celsissime Sacri Romani Impery Princeps, Domine et Patrone Nobis
colendissime. Servitiorum nostrorum obligatissimam commendationem.
Debitam, earnque Homagialem huius Camerae erga Sacratíssímam Cae-
saream Regiamque Maíestatem Dominum Nostrum Clementissimum
obligatűonem CelsdbuddniVestrae perspectam esse nul1i dubitaverimus,
vigore cuius PI'OIVeniJusEiusdem et Regni promovere, fraudesque et dolos
et omnia incommoda antevertere tenetur ; Et siquidem ex Inquásitíone
per Nos Carneraliter jnstituta évidenter constarét tam Christianos quam
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et Judaeos Quaestores et Negotiatores in Partibus illis Transdanubianis
jncolatum et quaestum agentes diversis sub praetextibus per devia et
vias extraordinarias, alias sub gravi poena prohibitas, diversas imo et
praetiosiores rnerces ex Regnis et Provincys vel cum falsa earundem in
Officiis Tricesimalibus insinuatione vel adhibita Amicorum, et sibi bene
faciéntium opera clam traducere, hocque modo spoliato Proveritu Regio
et Regni, ingentes et multifarias fraudes committere eaque ex ratione
neque Schedas Tricesimales alioquin pro solidiori Officinae Rationariae
Camerae huius in examínandis et discutáendis Tricesimatorum Rationi-
bus directione et lumine surnane necessarias reproducere velle, multo
minus Res, et Merces jnductas revidere permittere ; Ad quae igitur prae-
cavenda congruum ordinem (qui anima rerum est) instituere cupientes
tum ex eodem hamagliali obldgarmne nostro, 'tum contmentiis Vectigalis
Regy et Legibus Regni in favorem Fisci Regii editis, imo et benignissímís
et serys praelibatae Suae Maiestatis SacraJt'issimae ad Carneram hane
emanatis Resolutioníbus, et Mandatis innixi , ac exinde attributa Ca-
merae huic facultate pro Trioesimahi Inspectore, et Sohedarum Trácesi-
malium Perceptore Egregium Dominum Andreám Czetto, ad exemplum
tam in Austria, quam Moravia et alys locis jdoneis ordinatorum hudus-
modi Nostrorum Officialium neeessario oonstituendum esse duximus,
qud praeinsínuatas Sebedas Tnícesímales ab omnibus Partnum ül'larum, et
Ohrástianis et Judaeis quaestoribus coJ.ílig'art:, eaque OOCGSionesingulas
quoque inductas eorundem merces, iuxta Decimi Noni Puncti Vectigalis
Regy Paragraphum Eadem modo Tricesimatores ad Officinas Mercatorum
ad visstationem et driquisi'ticnernhuiusmodi rerum praeseute [n Liberds
Civitat.ibus uno ex juratis Cívibus admittantur, sub poena suprascripta
defraudationis Proventuum Regiorum in Puncto QuinrtoArticuloque ibi-
dem cítato denotata, resque non 'I'ricesimatae deprehensae ipso facto
confiscentur , diligenter et accurate revideet. Et quia Celsitudo quoque
Vestra in Suis Dominys praesertím Kísmartoníensi, .imo ipsa etiam Civi-
tate diversos Quaestores Christianos et Judaeos haberet ; idcirco Cel-
situdinem Vestrarn, tamquam aldetdtulatae Suae Maáestatis Sacratissimae
et Regl11ihulius commedi studiosissímarn perquam offűoíose requínírnus,
quatertus eum per Officiales Suos dictis Quaestoribus Christíanis et
Judaeis. signanter Kísmartony existentibus, seráo imponendum ordinare
dignetur, quo ydem eundem Andreám Czetto pro Inspeotore T,ricesimali,
et simul schedarum Trícesímalíum Perceptore agnoscere, simulque Sche-
das Tricesimales Eidern reproducere et resignare, imo et Res et Merces
suas revidéndas permettere deoeant et sint obligatí. Quod et Celsitudinem
Vestraari ad repraesentatéonem quoque Domini Nostri Carneralés Com-
missary, pro restauratione Magistratus Regiae et Liberae Civitatis Kis-
martoniensis exmissi, penés exhibitionem praesentium, comm uberius
Iiendam, pro Suo, quo erga Summefatam Suam Maiestatem Sacratis-
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simam, Eiusdemque Servity Incrementum fertur. zelo facturam nobis
pollicemur, Eandem in reliquo ad vota Sua cum felicissimo Novi Anni
exordio, cuius progressus omni ex parte Celsitudini Vestrae prospere
cedat diutissíme salvam et íncolumemsupervivere comprecamur. Posony
Die 29. Decembris, A. 1695.

S: Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Camerae Hungaricae
Praeses, Director et Consiliary.

KüZ<;ő címzés. - 4 darab, papírral fedett pecsét. -
OL. Archivum Palatinale: lad., 45. fasc, 5., TI. 18. - D. M.

851.

1696. február 14. Reuttenau-i uradalomban. Mózes Izsák és fiai, Izsák
és Lőbl szalonaki zsidók adóslevele, melyben elismerik, hogy gr. Wurm-
brandt Farkas Frigyes nekik 600 forintot a Magyarországon szokásos 10
százalékos kamat mellett július 25-ig bizonyos feltételek mellett kölcsön

adott.

"Ich Moisszes Issakh Judt zu SchLaining,vnd wür hernach benente
seine 2 Sohn, alsz Isszakh Moísszesvnd Laibl Moisszesbeede Gebrüder
vnd Juden, auch wonhaff't zu Schlaining in Vngarn vnd dem Grafen
Adam von Budiani vnterthanen bekhenen hiemit off'entlich unuerschai-
dentliah für vnsz vnd alle vnszere Erben hiemit diszen Schultbrieff ,
allen denen er vorgebracht wirt, das wür aufrecht vnd redlich schuldig
worderrseint, auch threulich gelten vndbezahlen sollen vnd wollen dem
hoch vnd wollgebohrnen Herrn Herrn Wolf Friderich Graff von Wurrn-
brandt (titl.) vnd allen desszenErben benentlich Söchs hundert Gulden
Reinisch, ieden zu 20 groschen, ader 60 kr. gerechriet gueter Landts
Wehrung in Steyer, die ihr Griiffl.(iche) G.(naden) vnsz auf vnszer ge-
horsamerr Anlangen zu vnszerer Notturft par vor gestrekht vnd dar-
geldohenhat, solche obbemelte summa der 600 f. zuesagen vnd ver-
spreohen wür Anfangsz benerit Ihro Griifl.(ichen) G.(naden) vnd dero
Érben oder Gethreuen dits brieffs Inhabern von heut vnter gesezten
dato an auf Neohst Jacobi, das ist den 25. Juli 1696nah dem in Landt
Vngarn gebreichigen zechen pro Zentagen interesse. alsz von ainem
Gulden 2 groschen ohne dero Miehe, Last, Zehrung vnd Schaden wider-
umb threulich vnd dankhbarlíoh in desszen Herrsohaff't Treuttenau in
gueter Landtgabiger Münz wie in Steyr gib vnd gabig ist, zu bezahlen,
damit aber rnehrgedacht ihro hochgraffl.űchen) G.(naden) vnd dero Er-
ben vmb die par dargeliehne summa Gelts bestens versichert seye, so
verhypothecíern wier alle vnsere Haab vnd Güeter, daruon niohts aus-
genomben sein solle, dergstolt, da wier oder vnszere Erben solche 600 f.,
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neben dem versohribenen Interesse auf bestámbte Zeit, alsz mechst Ja-
cobi 696. nicht bezallen thetten, sodan soll ihr hochgraíflíche G.(naden)
befuegt sein nach belieben airr-oder andern ausz Vngarn anrf vnszere
Vncosten auf zu halten. bisz vnd solang hooh gedacht ihr graff.fldche)
G.(naden) ader dero Erben von vnsz oder vnszern Érben die obgemelte
summa gelts der 600 f. neben der ausstendigen Interesse vnd on erlas-
senen rechts ader anderén Vncosten bezalt wer-de. In Vnkhundt vnd be-
grefftigung desszen beli dem Landtschaden Puncts in Vngarn VIIldaines
ietwedern Orts vnszere hierunter gestelte Pettschaffts fertágung vnd
aignen Namben Vnterschrüfften. Datum an der Herrschafft Reuttenau,
den 14 Februarii 696.

(1 s.) Moissesz Issökh.
(1. s.) Issökh .Moissesz,
(1. s.) Loibl Moissesz."

Kívül: Oblígatíons Abschrüfft p. 600 f. Capítall von den Juden ausz Schfai-
ning auszgehent, Dalum 14. Februarii 696.

OL. Batthyány-levéltár.

852.

1696. május 5. (Szombathely). Szombathely város tanácsának határozata,
hogy:

"Akinél Sidok vannak szálláson s anémet adóban restálnak azon
Sidók, a gazdaiok tartozzanak most le teJ1\I1yheliettek s az ott lévő parté-
károkat ki ne adgiák, mrighcontentioiok nem lesz azon gazdá:kna.k."

Szombathely város levéltára, Prato 1693-1700. 137.

853.

1696. június 30. Bécs. Izsák Salamon budai zsidó sok hamis pénzt hordo-
zott magával, mint a csehországi kamara jelentette. Bűnében részes tár-
sai Köpcsényben és Lakompakon lappangó zsidók. A király arra szólítja
Esterházy Pál nádort, kövessen el mindent a bűnösök elfogatására és
bebörtönöztetésére; a magyar kamara vizsgálatának bejejeztéig és a ki-

rályi végzés megtörténtéig szigorú vigyázás alatt legyenek.

"Leopoldus Dei gratia electus Romanorum Imperator semper Au-
gustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiaeque etc. Rex. Illustris Sacri
Romani Impery Princeps, Cognate Nobis dilecte. Demisse relatum est
Maiestaci Nostrae per Regiam in Regrio riostro Haereditario Bohemiae
Appellationum Cameram Qualiter apud deprehensum quendam Divissini
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.Judaeum, Isaac Salomon nominatum, alias natione Budensem, ultra 41
Imperiales, merae novae falsae modernorum septemdecim Cruciferorum
monetae, póniord ex parte Hungaoicae Jdque diversae a duodecirn abhínc
annis Cusionis, unacum duabus falsis Florenarys inventi sint Eiusdemque
in Hungaria partim Köpcsény, partim Lakempochy latitantes Complices
Judaei alyque Coínteressatí, ex Fassione dicti deprehensi reperiantur: Uti
id tipsum ex indusis uberius drrtellectura est Dilectio Vestra. Et quia non
solum Maiestacis Nostrae, sed et bond publici irrtersit, ut tales nef'andi
summeque nocíví ausus tempestíve toldaratur. et elémínentan-, denotati
vero Complices et Cointeressati in Bonis Dilectionis Vestrae, adeoque
eíusdem Iurisdictioní subessent. Eapropter Dilectionern Vestraari hisce
serio requirendam, ac irisimul Eidern benigne committendum et mandan-
dum esse duximus, quatenus denominatos Cornplices absque omni mora
comprehendi, et usque ad Inquísítionem, contra Eosdem per Cameram
nostrarn Hungaricam propediem instituendarn, et exinde eruendam Veri-
tatem, subsequendamque desuper benignam Resolutionem nostram in
strioto Aresto conservarr faoere velit, nec iritermittat Eadem Dileotio
Vestra, ut hac via ad Fundamentum talis perpetratisceleris perveniri. ac
etiam reldqui eomplices resciri ac comprehendi valeant. Secus itaque
non factura Dilectio Vestra. Quam Nos Gratia nostra Caesarea Regia
iugiter benigneque complectimur. Datum in Civitate nostra Vienna
Austriae, die 'I'rigesíma Mensis Juny, Anno Domini Milles.imoSexcente--
simo nonagesírno sexto.

Leopoldus.
Ladislaus Mátyássovsky Electus
Episcopus Nittriensis m. p.
Franciscus Somogy m. p."

Kívül: Címzés.
OL . Archívum Palatímade, lad. 46., fasc. 3., .n, 100. - Eredeti. D. M.

854.

1696. október 12. Bécs. Esterházy Pál hg. a Wertheimer Simsonnak ado-
mányozott kismanoni házat - melyet ő, a hg. építtetett részére - örök
időkre kiváltságolt házzá teszi, mely minden adótól és tehertől mentes

marad.

"Nos Paulus Dei Gratia Sacri Romani Imperii Princeps Estoras de
Galarrtha. perpetuus Comes in Frakno, Regni Hungariae Palatinus,
Iudex Cumanorum, Aurei velleris Eques, nec non Sacratissimi Principis
ac Domini Domini Leopoldi Dei Gratia electi Romanorurn Irnperatoris,
semper Augusta, ac Germaniae, Hungariae Boherniaeque etc. Regis, Ar-
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chiducis Austriae, Ducis Burgundiae etc. Intimus Consiliarius, Camera-
rius, Partium Regnd Hungariae Trans-Danubianarum, Confiníorumque
Antemontanorum supremus Generalis ac per dictum Hungariae Regnum
locumtenens etc. Memoniae commendamus tenore praesentíum signifi-
cantes, quibus expedit universís, quod nos atteneás et Consideratis fi-
delitate, promptitudine ac circa res et negotía nostra eidern commissa
agendí Dexterítate, circurnspecti Samsenis Wertheimber Rabini, ac Cae-
sarei, 'Sicutet Electoras ac Dueis Saxoniae Aufici Factorís et Hebraei hac-
tenus nobis praestita ac dmposterum etiam (uti de ipso nobis persuasum
habemus) pari a:laoritate praestanda volerrtes proptereá erga eundem
Nos gratos exhibere certam Domum eius, quadriangularem lapideam,
Duarum Contignationum et quddem ex parte Arcensi novemdecim, ex
parte vero viae sedeoim et ddmidiae, ex parte autem Domus Hebraei
nostri Benjamini Sohlesinger quindecim, tandem Herreum versus duo-
deoírn et dimidiae orgiarum per Eundem ex Fundameuto ejusdem pro-
priis Sumptjbus et Expensis aedífícatam, 0U!Íuserdarn Frontíspítía Geriti-
litia et Principalia Arma nostri apponi fecimus, ac ante Arcern nostrarn
Kásmartoníensean in Fumdo antiqui a1lodii nostri exstruotam, ah omnibus
nostris Censibus, Datys, onerábus, Contr-ibutiombus, tam ordínariis quam
Extraordinaríis, etiam per Communítatem Judateam injungendís quo-
cunque nomine censendis ac quibuscunque sub praetextibus imponendis
(CaeremcníasJudaícas quoque Iibere in eadem Domo pro se et suis Do-
mesticis peragenda facultate non exclusa) eximimus et liJbertamus
exemptarnque et liberatam declaramus in perpetuum ita videlicet, ut
nos vita nostra, Haeredes. Sucoessores nostri unáversi tn dictam eiusderu
Samsonís Wertheimber Dornum subarceosem nullos unquam Census,
Datias, onera ac Contnibutáones, ordánanias et Extraordínarias etiam per
Cornmunitatem Judaicam ímponendas quocunque nomine vocandas im-
ponere et per offáciales nostros írnponi curare, verum eandem semper
pro Exempta et totaliter, .uti praeeruissum est, Iibertata omnibus subse-
cutis temporibus dn perpetuum tenere et habere, in eiusdemque Iiberae
Domus Possessione dictum Hebraeum Samsonem Wertheimber, Haere-
des successoresque duntaxat eíusdem Uriwersos protegere et conservarc
debeamus, teneamur et simus obligati, Nostrique Haeredes pariter de-
bearrt ac teneantur et sint obligatd, sicut et .ipsum dn persona et Rebus
Eiusdemque Haeredes duntaxat Universos pro Liberis et Exemptis ha-
bentes, nullam in Eundem et Eosdem Jurisdictionem praeter Nostrarn
J udicialem Magistratualern exercere vel praesentes possimus et nostri
Haeredes possint vel praesentium per 'Viigorem,quas Chyrographo et si-
gillo mostro Majori Dominii nostri Kismartoniensis ánpendenti com-
mundtas praenormnato Bamsoni Wertheimber Factord et Hebraeo ut
praemissum est Aulíco Caesareo et Electorabi Saxonico extradandas
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duximus et concedendas. Datum in Archiducali Civitate Vienna Aus-
triae, die duodecimo mensis Octobris, Anno Domini Millesimo Sexcente-
sírno Nonagesimo Sexto.

Paulus Esterhasy (1.s.)

OL. Esterházy hg. lev. Pál nádor iratai: 11276. Esterházy Mihály hg. meg-
erősítése egykorú másolatban.

855.

1696. december 6. Rohonc. Batthyány II. Adám levele összes javai prae-
fectusához, Petres Györgyhöz, melyben elrendeli, hogy vásároltasson
bort, hizlaltassa az ökröket és egyéb gazdasági utasításokat ad, többek

között:

"Az mézek :Icihozatása uégett ils máképpen disponál kegyelmed, és
az Sidokkal is mint vagyon az állapot az mézek Iránt. Az Uyuári Domi-
niumot pedighlen az mézek hozásában megh kéméllye ... "

OL. Batthyány-Ievéltár, Missiles.

856.

1696. december 7. Rohonc. Batthyány II. Adám levele összes ]oszágai
kormányzójához, Petres Györgyhöz, melyben többek között a követke-

zőket írja:

"Vettük kegyelmed levelét, kibe írja kegyelmed, hogy a Geczli Sido
mindezideigh sem ment alá a mézek végett, ki hogy mivégre hallaszttya
uttyát, nem tudhattyuk, hanem hacsak subterfugíumot keresne, de megh
parancsollyuk nekíe, hogy el ne mulassa, hanem alá mennjen."

OL. Batthyány-levéltár, Míssiles.

857.

1696-1700. A körmendi vámos, Szarvas zsidó bírságpénzekről való
számadása és pénzek kiadásáról szóló feljegyzések.

"Anno 1696. esztendőbeli Körrnendi Vámos Szarvas Sido birságrul
vallo számadás.
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Kegyelmes vram eő nagysága tervínyessen láttatott
ezen Sido minemő éget bort kiárultássa eránt. Con-
vincáltatott ezen Sido vámos

In anno 1698-iikban hassonlokippem az méltosságos ur
székéri convincáltatott ezen Side vámos biszonyos
bor, Körmendi városban tállallom ellen vallo be ho-
zássárul, ugy mint

f. 250 d. -

f. 150 d. -

Facit f. 400 d. -

Erogatio.
No. l.

Kegyelmes uram eő nagysága paranaholatyábul kapi-
tány Desso Sigmond uram által kegyelmes uram ő
kegyelme pallotássainak 15 1/2 réf szölt posztott réfit
pro f. 1 d. 10, facit

Itern Dobos Pálnak feir szokacziát köpenyeknek vallo
2 1/2, réfit pro f. 1 d. 50, facit

Udvari káplány vrnak 19 réf váznot, réfét pro d. 20.
Pallatássoknak dolmányok allá hatt ref vastag váznat,

réfit pro den. 12., facit
Item pallatássoknak dolmányok allá haitokának 'Vallo

1 1/2 réf vörös posztot p.
Item pállatássoknak dolmányoknak vallo varrásra czir-

nát p.
ltern 16 vesző kapcsot p.
Itern sinort p.
ltem eövek allá 2 réf s fél fertály kik váznot
Item adott egy koncz papirost p.
Item az pallatássoknak dolmányok allá vallo sárga

béllest 12 réfet p.
Hem Pohárnok uram kézihez adott gyertyát p.
Item Dohos Pálnak egy fekete bárány bélés az ő ke-

gyelme restantiajában p.

No. 2.

Die 25. July kegyelmes vram eö nagysága parancso-
latyábul adott 8Pallatássaknak ruha csináltatássára
béllésnek vallo váznot 24 réf, réfit pro d. 20., facit

Item kapcsot p.

f. 17 d. 5.

f. 3 d. 75.
f. 3 d. 80.

d. 72.

f. - d. 90.

f. 1 d. 75.
f. - d. 48.
f. 1 d. 20.
f. - d. 55.
f. - d. 20.

f. 3d.-
f. 1 d. 80.

f. 3d.-
f. 38 d. 20.

f. 4 d. 80.
f. - d. 27.
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Item 26 réf sinort p.
Item czirnát p.
Item bécsi szőr sinort p.
Item Galírnak és haáttóloának vallo posztot 3 s fél fer-

tály p.
Item adott gombok allá vallo béllésnek posztot fél réf p.
Item kegyelmes vram eő nagysága parancsolatyábúl

adattett Semezer névő pszérnek egy nadrágnak 'vallo
'Posztot ref 1 1/4 septu p.

Item Boidissár vrfi eő nagysága feir ruha csináltattássá-
ra adott feir czirnát p.

Item ezen esztendőben adott kegyelmes vram ő nagy-
sága commissío ezerint Dobos Pálnak 5 réf két fo-
rintos posztot p.

Item egy fekete bárány béllest p.
Ugyan őnagysága commdssiojaezerént adott Török Mi-

hálynak 5 réf posztót, réfit pro f. 2., facit p.
Hem egy fekete báránybéllést p.
Die 26. Novemecis kegyelmes vram őnagysága paran-

cselatyabul praefectus Pettres György vram által
addott Egerszegi Szabo Martonynak kegyelmes
vram ő nagysága sörtvöles makoltattássáért két réf
szakoczai posztot p.

Hem kegyelmes vram ő nagysága konyha szükségére
adott 5 mássa és 47 funt friss hallat, meily hallat
besoztattot két hordoeskában. Egyik hordoeskát ke-
gyelmes vrarn őnagysága Nérriet Vyvári konyha
szükségére tkilldettett, az másikat pedigh Rohonczi
konyha szükségére küldettett, mely hallaknak fun-
tyát számláiván pro d. 5. p.

In anno 1697. kegyelmes vram ő nagysága parancso-
latyábul Dániel György vram által adott két funt
srúetett és fél font puskaport p.

In anno 1697. és 1698 ..•ban kegyelmes vram őnagysága
parancsolatjából Szaártó Lmre kezéhez őnagysága
paripákhoz vallo szerszárn csináltattássára 3 latt sel-
met p. f. 2. d. 25. Item eött Raiczi bőrt p. f. 4. -
Hem timsot hb. 12 p. f. 4. d. 25. Item bődös kin-
esőt lib. 6. p. f. - d. 90. Item timsott lib. 12. p.
f. 4. d. 25. és szappant lib.. 6. p. f. 1. d. 20.. facit

f.
f.
f.

1 d. 12.
1 d. 22.
1 d.

f. - d. 90.
f. - d. 25.

f. 1 d. 25.

f. - d. 50.

f. 10 d. -
f. 3 d. -

f. 10 d. -
f. 3d.-

f. 4 d. -

f. 27 d. 35.

f. - d. 75.---_._-- .._--

f. 69 d. 41.

f. 12 d. 55.



Item kegyelmes Aszónyom eő nagysága parancsolat-
jabul adott eörögh aszony kezéhez 8 funt szaparit p.
f. - d. 60. Item olait p. d. 75. - Item eöttven két
funt gyertyát hb. per. d. 20. facit f. 10. d. - rnely
tézen in Suma

In anno 1698~diikkegyelmes vram eő nagysága commás-
sioja szerént Csándadi Ferencz vra:m .kezihez Ro-iti
bőrt 16, eggyűket p. d. 80.

Item karvasakhoz kivantatto szeget p.
No. 12. Item Septei Jánosnak adott kész pénz f. 40.

d. - és hol dib dáb portíkát, mely tezen sumatim
No. 13. Item kegyelmes vrarn őnagysága paripáknak

orvesságh csináltattására adott szaparit lib. 6.
No. 14. Hem kegyelmes WaIIl Ő nagysága papplan iga-

zittássára galandott p.
No. 15. Item Taba István uram egy esztendőbély ru-

házattyára vallo posztot p.

Anno 1700 die 5. Aprillis kegyelmes vram őnagysága
comrnissioja szenínt adott Csorba Istók puskás gyer-
nneknek 5 réf septuh posztot, réfét p. f. 1 d. 30. facit

Item gombokat, sinort és kapcsot p.
Die 10. May praefectus Pettres György vram parari-

csolarjabul ménes pásztornak 3 réf septuh posztot,
réf:it :pro f. 1. d. 30. facit

OL. Batthyány-levébtár,a XVII. századi számadások között.

858.

f. 12 d. 35.

f. 12 d. 80.
f. - d. 65.

f. 69 d.

f. 1 d, 20.

f. - d. 55.

f. 12 d. 87.
f. 121 d. 97.

f. 6 d. 50.
f. - d. 50.

f. 3 d. 90.
p. f. 10 d. 90.

f. 159 d. 52.

1697. április 17. Vas vármegye statutuma, melyben elrendeli a házatlan
zsidók összeírását.

"Die 17. Aprilis... Judaeos pari ter, quoad numerum personarum,
dornos non habentium usque ad arinum duodecimum conscrrbent, et in
proxima oongregatiane reportabunt."

Vas vármegye levéltára Prot. 1687-1705. 40 lap. Kiadva: Kolosvári-Ovári:
i. m. V/1. 238.
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859.

1697. április 26. Szombathely. Berkes Simon rohonci horvát plébános a
vasvári káptalan előtt panaszt emel a Rohoncon, Batthyány Ferenc te-
riiletén. élő zsidók dolgában, akik eddig a horvát parochusnak fizettek,
amit anémet parochus megengedni nem akar és oda törekszik, hogy az
összes rohonci zsidók mind kivétel nélkül neki fizessenek. Mivel ez az
ő kárára volna, felkéri a káptalant, hogy anémet parochusnak jogai ilyen
módon való tágítását ne engedje meg. A káptalan a panaszt úgy intézi
el, hogy kijelenti, hogy a horvát parochia területén élő zsidók a horvát
parochusnak, anémet parochia területén élők pedig anémet parochus-
nak jurisdictiója alá tartoznak és ezeknek tartoznak fizetni és egyik

parochus sem tágíthatja a maga jogait a másik parochus rovására.

"Vene:rahile Capitulum Castriferrei l et Domini míhi colendissimí.
S!Íquidern ita videretur tum iustitiae, tum etiam iuribus nostris, con-
sentaneum. simulque jus ipsurn patronetus ita secum ferret, ut hebr.aei
in oppido Rohonczíensí, ex parte et in terrrtorio illustrissimi domini co-
mitis Francisci de Battyán degentes, sive domos coemptas ab Ungarts
vel Oroatis possídentes, solvererit Croatico parocho; quam tamen aequi-
tatern modernus dominus parochus gerrnanicus adrnittere non vellet.
quin potius id praetenderet. ut omnes omníno hebraeí ubicnnque tamen
habitantes, non altera, quam ipsi annuatim solverent. Ideo humillime
instandurn habeo, quatenus hane praetensionem, veluti mihi mariifeste
praeiudícíosam ex aequitate dissolvere. ac deliberare placeret. Non enim
videtur ulla rabio hane praetensionem contra me instituendi, iudieio
autem summam esse rationem (ut superius humillime insinuavi) in mei
praeiudícíum non admittendi ... Et de eaeterc maneo eiusdem veriera-
bilis capituli Castríferrei servus et capellanus humillimus et obligatis-
simus

Simon Berkés
Croaticus parochus Roihoncziensism. p.

Következik a káptalan elintézése :

"Quando quidem super instantia praesentanea, tam ex libris visita-
tionum, quam etiam ex dictamine aequitatis ac restae rationis; quamad-
modum etiam vigore iuris patronatus et installationis eatenus subse-
cutae, Iuculentum foret, omnem illam latitudinem et amplitudinem
parochiae Croatioae per quoscunque tandem inhabitatam, qua quidem
a jure patrónatus et collatione eandem paroohiam concernente depende-
ret, non alio pertinere, quam ad dispositionem, jurisdictionem et emo-
lumenta parochi creatici. Quemadunodum etiam viceversa, omnem illum
distráctum, qui quidem a jure patrónatus parlis altertus dependeret, non
alio spectare, quam ad jurísdíctdonem, daspositdonemet commoda pa-
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rochi germanioi. Atque adeo manifestum evaderet, tam populum hebrai-
cum, quam etiam quemcunque aliúrn in parte Croatica residentem, etiam
parocho Croatico esse subjectum et obligatum, tam in solvendo, quam
etiam in alias obsequiís praestandis. Simillime etiam quis quis partern
alteram, puta germanicam inhabitaret, eundem subditum et obligatum
existere ipsi parocho germanico. Proinde si civis il1e, cui hebraeus sue-
cessit una cum sua domo fuisset in parte Croatica, omnino etiam heb-
raeus subiacebit durisdictione parochi Croatici, qui deinceps habitabit in
eadem domo. Prout etiam si civis ille, cui successit hebraeus, unacum
suo domo fuenit subjectus parochogermanico; procul dubio hebraeus
quoque eidern subjacebit ; cum enim utriusque fundamentum sit ipsum
jus patronatus ac collatio, exinde tamquam e radice resultans; ipsorum
quoque paroohorum jura, respectu rumirum sirnilium temporalium, se
non possunt amphius extendere, quam se se videatur extendere limites
ipsius [uris patrenatus. Et si quidem jus patronatus partis Croaticae non
praesumat involvare in jus patronatus partis germanicae, uti neque e
contra fieri debet. Ex eo jura quoque ipsorum parochorum juri patro-
natus proportionata, ac in eo Iimitata desinunt in ipsis terminis toties
facti juris patronatus, nimis partern utramque concernentis, neque
amplius extendi et amplificandi debent. Et in his quidem non videtur
ulla sive prudens seu conscientdosa subesse difficultas ... Datum Sa-
baríae ex consistorio venerabilis cap ituli , die 26. mensis Aprilis, anno
Domini 1697.

Lecta et consignata in capitulo,
(1. s.)"

OL. Batthyány-Icvéltár. 1723. február 16-án kelt hiteles másolat.

860.

1697. maJus 1. Rohonc. Batthyány II. Adám Izsák Mózes és Marx Éliás
rohonci zsidóknak Rohoncon a vendéglőnél saját költségükön felépített
boltot évi 9 forint bérösszeg ellenében átengedi azzal a kikötéssel, hogy
'J, boiton. a jövőben szükséges építkezéseket saját költségükön kell esz-

közölni és ahhoz hozzá nem járul.

"Hiermit haben wir dem Isaac Moyszes und Marx Elias unserm in
Markt Rechruitz wohnend und unterthiinigen Juc1en, wieauch allen ihren
Erben und Nachkommen, dasz jenige ein Gewölbl oder Crarner hütten,
so sie in den Mark zu Reohnitz vor undern Wierths Hausz, auf der
Gasszen und Pla:tz von Ihren selbst eigenen Urukosten auf unsern gniidig
ertheilten consens von neuen erbauet, der gestalten übergeben und ein
und über Antwortten laszenn, dasz sie von dato an solche eigenen Be-



Iieben und gefallen nach besietzen genueszén und Innen haben können
und mögen, auoh weder von Unsz noch jemanden andern unsertwegen
in geníngstenndcht perturbdret, noch besohweret, sondern viellenrnehrers
darbey gesohützt und Hand gehabt werden sollen. Dahin gegen sollen
sie Unsz uriszem Érben und Nachkommen jahrlidh danvon Neun Gulden
pares Geld ZlU erdegen und was daran ZlU erbauen VÚIl Nöthen und ins
Künfftág erforderm möehten von Ihren selbsten eigenen Unkosten und
Mitteln, ohne unsern den geríngsten Beytrag oder nach zu bezahlen
schuldig sein. In Urikund unserer Hand und neben bey vorgetrukten
graffíl.űchen) Secret. Datum Rechnitz, den 1. May anno 1697.

A. Batthyani. (1. s.)
Protocollirt in den neuen Proth(ocoll) buch, folio 442."

Kívül más írással: G(ll'Óf) B.{atothyáJny) Adám Isaac oMOS€S!!1ek és Marx Élilás
zsidókmade Rohonczí várossában lévő álrt;allok fCtléiPített Boltot bizonyos esztendőn-
ként füzetendő census fejében fölszabadéttya, pro florenis 9.-

OL. Batthyány-levéltár, Seníoratus, lad. 7. nro. 84. Rohoncz.

861.

1697, május. 4. Répce-Szemere. A répceszemerei nemesek és tiemtelenek:
jegyzőkönyvében a templomfelszerelési tárgyak közt említik:

"Ol1ara valo Sido forma abrosz fekete nyomtatással egyik vége."

Széchenyi Könyvtár, Quarta Humg, 1382. p. 62. {Ugyanem 1714...•ben is fel-
sorolják a templomi fe1szerelésben: "Item egy fekete nyomtatot Sido abroszt", p. 76.)

862.

1697, június 3. Ronone. Batthyány III. Ferenc Rohoncon egy fél jobbágy-
helyet 65 forintért Geczli Lemei zsidónak és családjának bizonyos felté-

telek mellett inscribál.

"My Groff Batthyáni Ferencz, Németh Ujvárnak örökös ura, csá-
szár és koronás király kegyelmes urunk eő felsége tannácsa, komor-
nékja és feő bortoltője etc. Adgyuk tuttára az \krl1mek illik ez Ievelünk-
nek rendében. hogy bizonyos szüik.ségünkrevettünk föl Rohonczi váro-
sunkban laIkozóGeczli Lemel nevő Sidónktul hatvan eöt Rhenis forintot
(65) jó el kelendő pénzül, forirrtyát husz garasban avagy 60 krajcárban
számláiván : Melyért aHunk és inscnibáltunk magának Ceczli Lemel Si-
dónak, feleségének és utriusque sexus meg maradékinak Rohonczi vá-
rosunkban egy fél colonicalas hellet. mellyet Szabó Márton birt vala,
Csismazia Pál és Szabó Mihály helley közöt lévőt, mánden némü mine-
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künk járandó Jcész pénzbeli adóival, robatiával, paraszti szolgálattal,
egy szóval az gabana dézmán kivül magunknak semit nem reserwálván,
hassonló ígasságal bírhassa, a rruint magunk birhatnánk, valamedigh mi,
successorínk avagy Iegatarrusink le nem tezük, avagy tehettyük az hat-
van eöt forintot jó el kel1endő pénzül föl1yeb meg ;irt mód szerint,
exemptus légyen, dum et quando meg kináiván magát, feleségit és meg
maradékit, az pénzt tartoznak föl venni és azon egy fél hellet kezünkhez
vissza bocsátani. Melynek nagyob bizonyságára attUikezen kezünk irásá-
val és pőcsétünkkel erősített levelünket. Actum in arce nostra Rohoncz,
die 3-a Juny, anno 1697.

(1. s.) Batthyáni Ferencz m. p."

Diese Absohrift ist in der Arnbts Cantzley collationiret vndt mit den vor-
gelegten Origímalá von Wortlh zu Worth gleiclh lauthendt befunden werden. Rech-
nítz, den 9. Márz 1777. Die (?) Ambts Cantzley,

Kívül más írással: Moíses Weíller oder Geczl Lemeliche Inscríptíon rbetref-
fent, welches zum Bienscihenkischen Míklos und Juden Wolffs 3 T'hei.ll Hauser
betreffend.

OL. Batthyány-levéhtár.

863.

1697. június 27. esém. Farkas Ábrahám zsidó kötelezi magát, hogy 125
forintot a praefectus úr kívánságára kifizet, amit ha meg nem tenne, a
nevezett összeget minden akadály nélkül, végrehajtás útján vehessék meg

rajta.

"Én Farkas Ábra:hám reoognoscálom per praesentes, hogy az föly-
lyebb meg drt harmad fél száz forintnak az felét, ugy .mint száz Iiuszonöt
forintot éTI tartozom meg fizetnem, a midőn föllyebb meg nevezett prae-
feotus uram eő kegyelme ikrivánnya,kit ha akJkar meg nem adhatnék,
csak ezen levelem mellett annyd érő akármi nevel mevezendő joszágom-
bul szabadon exeoutiot tetethessen mánden dmpedimentum nélkül eö
kegyelme. Mellynek bizonyságára adom ezen kezem irásommal és pö-
csétemmel meg erősettetett levelemet. Daturn Csém, 27 Juny 1697."

t:li~~ i~ I~~)'~c,~)
Fordítása: Igy szól Benjamin Abrahám fia.
A nyolcszögletű gyűrűs pecsét, középen a kos csirlagkép jele, körirata:

c:-r'~~i:l i~'):l
Fordítása: Benjamin Ábrahám fia.
OL. Batthyány-levéltár,
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864.

1697. júL 1. (Porumbák). Fejér vármegyében, Fogaras földén az ottani
közbírák előtt bérbe veszik Vejder Abrahám és Naphtalin Abrahám zsi-
dók a felsőporumbáki üvegcsűrt Bethlen Gergelytől évi 500 forinton egy

évre.

"My Fejérvármegjeben Fogaras földén Also Porumbákon lako Szko-
rai Mihály és Felső Porurnbákon lako Szkorai Bóér György, mindketten
nemes személyek, kik ez Ide aláb meg irt dologban közbirák vagyunk;
adgyuk emlekezetül mindeneknek, az kiknek illik ez levelünk által, quod
in hoc anno 1697. die 1. July híva minket Porumbáki udvarbiro Nem-
zetes Illyeni Thamás uram Praefectus uram, Polos István uram eö
kglme parancsolattjábol az mi kglmes urunk eö Nsga Felső Porumbáki
Uveg csürihez, Hogy az mi Praesentiánkban, az Üveg csür Vejder Áb-
rahám és Naphbalin Ábrahám nevü Sádoknak adassék arendában birni;
Mi azért elmenvén, és minket rndnd kétt félék(!) kezeik: bé adásával meg
birálván, Az meg irt Sidok, meg irt Polos István uramtol eö ikglmétöl,
Acoedálván az Méltóságos ur Bethlen Gergelly uram eö kglme par an-
csolattja, arendálák meg szabad jo akarattyok szerint az fen meg irt
Urunk eö Nsga Felső Porumbáki Üveg Csürét ez aláb meg irt Punctu-
mok és Conditiok alatt in flor. 500. id est ött száz forintekban.

1. Az Terrninus kezdődik prima Jully A. 1697. és termánáledik ul-
tima Juny A. 1698; rnind az ádtal az nyári derék dolog s takaródás idein,
három holnap ki vétetődik, hogj azon három holnap alatt az üveg CSÜl'-

hez szolgáló J obbágyok, urunk eö Nsga szolgálattyára Iorditassanak,
mind manhás s rnind gyalog szeres, akár egj végben. akár nap szám
szerint, arnint az UllU11keö Nsga dolga és szolgálattya hasznosabban elő
mehet, az udvarbironak kötelessége szerint valo gondviselése alatt.

2. Az summa pénzt, ugj mint az ött száz fonintnak az felét adgyák
meg ad pr-imum Novembris. felét penig ad primum Juny in proxime
subsequenti Anno consequenti kész jo folyo pénzül adstályák minden
halogatás nélkül.

3. Az Praebendájok az elötteni renden felyül, sem penig az dolog
száma semmiben ne neveltessék.

4. Esztendejek el telése előtt és mig az specificált summát készen
bé nem szolgáltattják eö Nsga kglmessége Annuentiája nélkül el ne
mehessenek, egyéb iránt ha el mennének, minden szabadságokat le köt-
vén, mint köteles szolgákat redukáltathassa eö Nsga és detentioban tar-
tathassa.
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5. Minden eö Nsga Comrnissiojára szoval valo parancsolattjára Prae-
fectus uram parancsolattjára rnikor , minemü és menyi üvegek kdvántat-
nak eö Nsga szükségére fizetés ikévánás és az summának defalcatioja nél-
kül panasz kivül meg csinálni, végben vinni tartozzanak.

6. Az eddig valo rendes IUS'US ellen semmit oé ne hozzanak eö Nsga
kárára, tiszteível as eö Nsgának ne haborogjanak, ha mi .bajok leszen,
Urunk eö Nsgának supplicályanak, mást eö Nsgán kivül meg ne tailál-
janak.

Más felől meg irt arendátorok Ikévánsági, mellyekiránt az Meltosá-
gos Ur Bethlen Gergely uram eö kglme annuált, ezek:

1. Hogj Urunk eö Nsga Kglmességéből ennek utánna is eö Nsga
Jobbágjábol állo mester emberek, klÍk eddig oda szolgáltanak, ez után
is oda szolgállyanak, sött az lengjeleket, mint munkásokat meg tarcsák ;
kik is tartozzanak az eöigaz részekéreí l) szolgálni, vélék egyben al-
kudgyanak és őket el ne idegenécsék, kergessék ; specificálva penig
Hamu égető tdzenkettö, tűzrako nyolcz ember, az marhátlanok közül, fa
hordo szeker tizenkettö, Brassobol földhozni esztendőn által négj sze-
kerek szolgáltassanak. ,Egjéb eddig observáltatot usus szeránt valo dol-
gokban is, az tisztek succurályanak nékik, Praebendájokat azon rend-
ben mínt eddig kii szolgáltassák. Kévánák azt ís, hogy ingjen senkinek
ne dolgozzanak, hanem éppen Urunknak eö Nsgának, Gubernátor UTam-
nak eő Nsgának, Bethlen Gergely uramnak eö kglmének és Praefectus
Uram eö kglme parancsolattyára, az rnikor eö Nsgok s eö kglmeik pa-
rancsolyák ; tkik.ds nekünk kezek bé adásával kötelezék magokat azon
felyeb meg. árt Punctumoknak minden r'esziben valo tel yes megtartá-
sokra, hozzá adván azt is, hogy ha mellyűk medio tempore meg találna
halni, a másik supportálya és annak idejében az árendát prestálya rnin-
den menedék s exceptio nélkül. Hapenig az árenda summátbé nem
adnák, mikor Urunk eő Nsga vagj Praefectus uram eö kglme paran-
csolya : eo facto vigore harum literarum deteneáltathassanak, minden
javok elvétethessenek féle(!) árán, és valamig plenaria contentiot tész-
nek, detentioban tartathassanak. ha ex gratia kezességen el nem boesá-
tatnak.

Mely dolog mi előttünk igy menvén végben, adgyuk mi is ez Sup-
scriptionkal s peesétünkel meg erőssített levelünket pro futura cantela
fide nostra mediaute. Datum Porumbák, Anno Domini quod ut supra
normnato.

Judices nobi lium , qui supra.
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Alatta 6 soros spanyol szöveg héber írással:

t!'~~'i~~ ~I/;:t OMi:'~ -;:. '~r1~; .~ ~I/~t CMi::~ i:' -,~,;':~ r1~ito~ r~~ .1

Wi'rC'tC~~i~P ,~ W~-,\~ ii') m~b r1-;'tC'rC~t:~,t!.~~~, M;'~~ ;~tl .2
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~~jiii!-'~'t~~ ~~ j'~ p~::b'iN~ j'N i~').·' r1~~'~"N t:.~~.5

1697 mN'~' r1'~N' M'tCj"'ii'~N M", -;~~';~ .6

.7
~II, •• ..,-i....... .• 8

• I ~I \"j, I _.... 1_ .

Fordítása (Dr. N. A'llony, Jerusalem, olvasta el és forditatta le):

Mi Avigdor Ábrahám fia, áldásra legyen az igaznak emlékezete és Náftáli
Ábrahám fia, áldásra legyen az j,gaznélJkemlékezete, elismerjük Elina Dámásnak

Ikezünkaláírásával és pecsétünkkel megerősítve, hogya fenti szerződés megátlapt-
tása szeránt tartozunk az úrnak fizetni Porumbákon a megállapított időre Chesvan
hónapjában.

Kelt az 1697. naptárt év július elsején.
Én Avdgdor
Abrahám fia, áldásra legyen az igaznak emlékezete.

Náf táli Abrahám fia, áldásra
íegyenaz igaznak emlékezete.

Két vörös gyűrűs pecsét, egyformák, hatszögben vonalas diszek felirat nélkül.
OL. Erdélyi F'iscus Levéltára. VI. szekrény J. 435.

865.

1697. november 21. Gyulafejérvár. Koén. Moyses zsidó, gyulafejérvári
kereskedő, néhai Gombkötő Izsák zsidó, gyulafejérvári kereskedő, fia, a
Gyulafejérvá7'i Káptalan előtt ünnepiesen túiakozik az ellen, hogy bár-
kinek bármi követelése volna apja vagyonából, tőle követelhesse, mint-
hogy neki sem az apai, sem az anyai vagyonból semmi része sincsen és

apja semmiféle szerzodéséért vagy kötelezvényéért nem feleLik

"Nos Requisitores Literarum et Literalium instrumentorum in
Sacristia sive Conservatorio Capituli ecclesiae Albensis Transylvaniae
repositorum et executores. Damus pro memoráa per praesentes : Quod
strenuus Mojses Koén negotíator Hebreus in Civitate Alba Julia com-
morans, filius strenui quondam Isaci Gombkötő, omnino Hebraei nego-
biatoris Albensis nostram personalern vendens in praesentiam per modum
et formam solennis pro testaticnis , contradictionis, cassationis, annihila-
bionis et annullationis nobis significavit et detexit .in hunc modum: Qua-
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liter idem quamvis nullorum penitus bonorum Patemorum et Mater-
riorum acquisitorum esset eorundem pariter et aviticorum ullo unquam
tempore particeps fuasset, essetque etiam de praesentí tinterim non-
nulld vigore quarundam Literarum Contractualium et oblígatíonalíum, de
certis quibusdam debicis ac superinde obligatíoníbus praefati Genitoris
sui confectarum et ernanatarum ab eadem quaevis eiusrnodi tam prae-
fati Genitoris sui, quam etiam aliorum debita, ex eiusdem bonis, propria
sua industria et virtute acquisitis, contra Jus gentíum ultro citroque
praeter omnern viam juris extorquere, proindeque eundem molestare et
damnífícare rntererrtur. Solemnáter itaque protestatus esset super eo, si
qui huiusmodi debita praememorati Genitoris sui pro sese rehabere vel
reacquirere voluerint, id non vi, sed via [uris non ab eo, sed aJb eiusdem
Debitoribus et fidejussoribus ordinariis exequi facere valeant atque pos-
sint, habeant potestatiseuthoritatern alicquin si quispiarn. Cum autem
(uti praeíertur), nullis penitus ex praedícti Genítorís SUJibonís vel in
ahiqua sui parte hactenus particeps esset 'vel etiam de praesenti parti-
ciparet; Itaque facta huiusmodi protestatione universas rnemorati Gem-
toris sui compositiones, obligationes ac alias quasvis Transactiones cum
quibuscunque quandocnnque et qualitercunque indtas et celebratas revo-
casset, eisdemque solenniter contradixisset ; Lrterasque superinde
quandoounque qualaterounque et quecnnque suo praetextu, quibusvis
modis et condíeíonibua confectas et emanatas únvalidasset, annihllasset
et annullasset vanasque eassas frivolas mortuas viribus carituras ac in
judiciis utentibus nocituras relíquísset, íecisset et commísísset: prout pro-
testatus est, contradixit, annihilavit, annullavit, vanasque eassas frivolas
mortuas et nocituras pronunciavit, fecit et commísít nostri in praesentia
personali sua astantia solenniter , palam et mariifeste harum nostrarum
vigore et testirnonio Literarum mediante. Datum die vigesima prima
mensis novembris; Anno Domirti Millesirno Sexcentesimo nonagesírno
septimo.

OL. Erdélyi Gubernium: Gyulafejérvárt Káptalan, Protocollum Georgii Csi-
csói, fol. 635. - D. M.

866.

1698. január 9. Rohonc. Battyhány Ferenc Rohoncon egy fél jobbágy
helyet fölszabadítva 65 rénes forintokért Jakab Sámuel zsidónak inscri-

bál.

"My Groff Batthyani Ferencz, Német Uyvárnak örökös ura, császár
és király kegyelmes urunk eő felsége tanátsa, komornékia és feő bor-
töltője etc. Adgyuk tudására az kiknek illik ez levelünk nek rendiben,
hogy némőnémü suksegunktul viseltetvém, kértünk és vettünk Iöll
Rohonczy városban lakozó Jakab Sámuel sidótul hatvan eöt rénis fo-

32* 499



rintokat, dd est f. 65., minden forintban husz garast vagj hatvan kraj-
cárt számlálván, mellyért ugyan Rohonczi városhan Hoárer Christoff
nevő jobbagyunktul vett fél colonicalis hellet öregbik Svertner Gíörgy
és Hánrdoh Dorn hellei között valet, rajta lévő házal együtt föll szaba-
détottuk ésimmunisaltuik minden akár mi nével newezendő mi nekünk
járandó pinz béld adojábul, robottyabul, paraszti szolgálatbul, egy szo-
val (az gabona desmát magunknak tartván) hassorilo igassággal birhassa
maga, felesége és megh maradéki, valarnint magunk birnánk vagi bir-
hatnánk, valameddig mi, successorink vagi legatariusínk le nem teszük
vagí tehetjük azon 65 forintokat jó és kellendő pénzül. Le tévén pinze-
ket, tartozzanak azonnal föl venny és azontul az megh irt helytul já-
randó rninden némü adókat és szolgálatokat vrbarium szeránt praes-
tá1ny.Kirül attuk ezen levelünket kezünk írása és pöcsétünk alatt. Actum
in arce Rohoncz, die 9. cnensis Januaoíí 1698.

Kívül; Inscriptionsbrtef in Originali.
Ugyanott olvasható a héber betűs feljegyzés;

~"T i"';, ~jJ~~ ", 'i'i fl':l ~!'r):!'~ :.~-~r~fl"';' Wi rT T~i
Fordítcú;a; Ezek az utasítások Ferencz gróftól nagybátyámnak, az áldott em-

lékezetű tudós Jekl - az Ur bosszulja meg vérét - házáról.
OL. Batthyány-levéltár,

867.

1698. február 25. Bécs. Batthyány II. Ádám a kismartoni, illetve nádorí
zsidó hitközség privilégiumához hasonlóan, a saját uradalmaiban élő zsi-
dóknak rabbinus (és ezzel kapcsolatban főbíró) tartására hat pontból álló

privilégiumot ad és a rabbinus jogait szabályozza.

"Demnach die auf unsern samantlichen Herrschafften in dem Kö-
nigreich Hungarn wohnhafften und Schutzverwandten Juden-Gemeinde
uns zum öfftern unterthanigst ,gehors.amgebeten. innen ein solich Pri-
vilegium, gleích me hochfürstl:iche Palatinus Juden Gemeinde genieszen,
gnadíg zu ertheillen. dasz Sie einen Rabbiner zu und aufnehmen dorfften,
welcher Z'U mehrerer Vollzichung íhrer jüdischen Ceremonien und
habenden Strittigkeiten, nemblioh was Jud contra Jud betreffet (damit
WÜl', oder unserer Praefectus, Verwalter und andere Officier dessent-
halben unbehelliget seyn möchten) justutiarius und Ober Richter seyn
solte, zu dem Ende dann bey uns ihre Juden alteste und und Vorgánger
unternhanígst angebracbt, dasz die gesambten Judenschafften ganz ein-
heHig und wohlbedachtlich ausz freyen willen dem Kay.(serlich) und
Kőnigl.űoh) Polnischen Hof Juden Factorn, Hof Juden Simson Wert-
heimber zu soloher Rabbiner Stell vor andern erwehlet, mit unter-
thánigist gehorsamber Bitte, dises gnadág zu confárrniren. Weillen umb
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díses der gesambten Judenschaffit unterthanégstes anbríngen !für ganz
billich zu halten. Er Herr Simson Wertheember auoh auf runsere gleieh-
mássig villfeltiges zureden sich hierzu bequemet. AIsz haben wir hiemit
folgeride Puncten mtificiren und genehan Iha'ltenwollen, und zwar."

A privi1égium teljesen azonos szövegű azzal, amellyel Esterházy Pál 1693.
decernber 16-álI1Weroheírnert a kísmartom rabbi álüásában megerősítette és csak
az oklevél :ldadásámak helye és kelte más.

"Gesohehen Wderm, den fünff und zwainzígsten Monath tag Február
in seohzehen bundert aeht und neuntzigisten Jahr.

A(dam) Batthyani (1.s.)"
Kívül: Archi-Rabbinum concernentes.
OL. Batthyány-levéltár, Két példányban.

868.

1698. május 23. Fogaras. Márkus és Izsák zsidók kibérlik a pálinkafőzés
jogát Porumbákon Bethlen Kata fejedelemasszony tál évi 30 forint és tíz

sertés hizlalása fejében.

,,Mi Markus es Izák Sidok, adgyuk tudtára .mindeneknek, az kiknek
illik ez levelünk által; hogy 'ffiI~ Fogaras földén Felső Porurnbákon az
égett bor fözést Arendalvan meg az Meltoságos Bethlen Kata Fejedelem
Aszszonytol. Kegyelmes Aszszonyunktol ő Nagyságátol ; rgirtünk eszten-
dőnként ö Nagyságának Harmincz forintot i. e. fl. 30.- és mánden esz-
tendőben Tíz Disznot hizlaltatunik. meg az ö Nagysága Also Porumbáki
udvarházához ; az Pénzt is ugyan az ö Nagysága Porumbáki udvarbirája
kezében administrálűyuk, mellyet iha el rnulatnánk, és vagy az pénzt
meg nem adnok, vagy penig az Disznokat meg nem hizlaltatnók, tehát
az ö Nagysága Porumbáki udvarbirája csak ez Ievelünk erejével két
annyit vehessen, vétethesserr rajtunk rninden Törvény nélkül, nem ta-
láltatván annyi érö bonurnunk, magunkat is meg fogathasson és usque
ad plenariam satisfaotionem detentioban tarthasson. Mellyröl adgyuk ez
pecsétes és az mint drást tudunk, subscráptios levelünket. Datum án arce
Fogaras die 23. Mensis May. Anno 1698."

Alatta két héberbetús aláírás:

~"~t :-tt!'~ ,:l \~'i'~ ~"~t '~'i"":~ C:-t'::N '''':"i:l ~t'~N~M~'
Fordítása: Izsák Eízrk fia a tudós Ábrahám Mordechajnak, az igaznak emlé-

kezete legyen áldássá.
Mordechaj Mózes flia, az igaznak emlékezete legyen áldássá.
A két vörös viaszbanyomott pecsét egyike ovális,ennek betűi már nem olvas-

hatók, a másika nyolcszögletű, körirata.

~1I~t :l~~' "':"i:l N'i':i'
Fordítása: Jehuda a tudós Jakob fia, az igaznak emlékezete legyen áldássá.
OL. Erdélyi Fiscus Levéltára VI. J. 435.

501



869.

1698. október 22. Batthyány II. Adám valamely alkalrnazottját Bécsbe
küldvén, az alkalmazott pénz kiadásairól elszámol.

"Anno 1698. den 22. October ausz befelch Ihro hochgr.(iiflichen) Ex-
cellentz binn ich mi,t den Juden, Samuél Ascher, in gewiszen Ihro hoch-
gr.(iif1ichen) Excellentz verrichtung nacher Wien ,geschiokt wordert.
undt nachfolgende paar geldte ausgebungen gemacht habe ...
Item. In hinau ff Iahren habe ich obgedachten Juden

zu Minckendorff ein Mittagmahl betzahlt, mit f. - d. 40.
Item zu Wien fahren habe ich obgedachten Juden zu

untersohidlich mahlen Pier beczahlt pint 6, die pint
pro 6 Creutzer gerechnet, macht f. - d. 60.

Item. In zuruck Iahren vor gedachten Juden zu Wa-
merstorff ein Nachtmall betzahlt, mit f. - d. 20.

Item, Vor gedachten Juderr zu Öedenburg ein Mittag-
mahl betzahlt mit f. - d. 20.

Item. Vor gedachten Juden ein Nachtmahl in Lostorf-
fer Würtshausz betzahlt mit f. - d. 20.

Item, Vor gedachten Juden űn Girisz vor dasz Eszen
betzahlt f. - d. 20.

OL. Batthyány-levéltár, a XVII. századi számadások között.

870.

1698. október 26. Gyulafejérvár. Gyulafejérvár város zsidó lakosságának
1698. okt. végén készült hivatalos jegyzéke.

"Vár utzában.
1. ház. Kemény Simon Uram eő Nga háza, kiben lakik Isak Arnovics

nevü sido bérben, ki 'is fizet edj holnapra fil. 1//5. Függése pedig
eddig volt az Fejérvari udvarbirotul, de már az meltgs Regium
Guberniumtul.
Ugyan azon háznál lakik Sintron Abrahám sido, ki is ház bérben
ad annuatim fl. 8//.-
Item Sintron Salamon, ki is ad házbér annuatim fil. 4//- de-
pendealnak ezek ds az szerént ; azon ház alatt levő boltokért pe-
dig fizetnek in summa esztendőre fl. Hung. 25//- Contributio-
jokot pedig administrálják mind az alább meg irt Srdokkal
edjütt az magok birájok kezeben.
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6. ház. Telekiné Aszonyom házai, kiben lakik Gyöngyösi Mihály
Szent Mihály kapuibeli Porkoláb, mint sellér, senkinek nem
contrábuál, dependentiája sincs, sem Hadnagjtul, sem Birotul,
meg nevezett Tisztit viselvén.
Ibiden Isák Sido, ki függ az maga Birájátul,az házat pedig birta
eddig Az Aszony engedelmebül.

19. ház. Ecclesia ház, kiben lakik bérben Ábrahám nevü Sidok Bi-
rája, függése neki eddig volt az udvarbirotul, corrtributioját
pedig, az tőlle függők adojokkal edjütt adja rnindenkor az Ur
Sárosi János Uram eő Kglme kezében. Házbért ad annuatim
frt. 16.

Szent Mihaly uttza.
24. Takai Sigmond haza, mellynek edjékeben lakik maga, de-

pendeal az Hadnagytul, es oda contribuál. a másikban lakik
Sintron Dániel Sido, kinek függése az udvar Birotul, contribu-
tioját pedig administrálja az Sido BIro kezébe. bérben ad
annuatím fl. 18//90.

25. Kararicsi Sigmond uram házai, melyeknek edjikeben lakik Isák
Rusz, sido, bérben, adván annuatim fl. 11//-
Mojzes Iszkánazi, ugjan sido, ki is ad házbérben annuatim fl.
10//50. Kiknek is dependentiajok az Udvarbirotul, contribuálnak
penig az Birájok kezéhez.

28. Kira György reliotája háza, kiben lakik maga, Függése senkrtül
sincs, nem is contribual semmit. Van egj

29. Bolttyais, kiilűl Ab:raham Sído ad annuatirn fl. 10.
32. Hodosi István háza ... két bólttya, mellynek: edjikében árul

Isák Rusz, adván éreöte annuatím fl. 12//60. másikban Sintron
Abraham, kú is fizet annuatim fl. 12//60.
Azon ház alatt valo HarikálílyBorbély Gergely árvája Bólttya,
mellytül Sintron Daniel Sido fizet annuatim fl. 12//60.
Mikocsa Ferencz uram bólttya, kitül fizet Koén Mojzes sido
fl. 26.

40. Lemhinyí ötves Pál házai ... A másikban lakik Sido Moj-
zes bérben, adván annuatim fl. 12//-, porbioját pedig adja az
Sido Biro kezeben.

42. Biró Gergely haza, laikik benne bérben Sido Márk, advan fl.
18//, directioja van az Si:doBirotul, oda is contribuál.

62. Ugjan Apáti Ferencz Uram másik házában lakik Pap Sido,
kinek directioja van az Sido Bírotul, minthogy oda is contri-
buál. Az házat pedig bérben birja és ad annuatim fl. 8//-.

64. Lodinges Groza rnásik házában lakik Ábrahám nevü Sido bér-
ben, adván annuatám fl. 15//75. dependentiája van az SadoBiro-
tul, oda is corrtrobutioját praestalja.
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Extractus:
Sido Birohoz contríbualnak ezek: Abrahám Sido. Biro.

Isák Arnovics
Sintron Ábrahám

Sintron Salamon
Isák Sido

Sintron Daniel
Isak Rusz
Mojzes Iszkánázi

Mojzes Sido
Márk Sído

Pap Sido
Abrahám Sido.
nro. 12.

Dátum Albae Juliae die 26. mensis Octobris. A. 1698.
Eíusdem Inclyti Regy Guberny servi humillirm

Michael Sándor (sign.) et Sigismundus Hodosj. (sign.)

OL. Erdélyi Girbenndum 577/A. 1698. (Cormurneratio seu desoríptío uni-
versorúrn Incolarum et Inhabítatorum totius civitatis Albensis ... ) D. M.

871.

1698. december 1. Bécs. 1. Lipót meghagyja Esterházy Pál nádornak, hogy
a zsidók megadóztatása és az ennek utána állandóan fizetendő türelmi
adójuk kiróvása ügyében kirendelt bizottságot támogassa munkájában.

OL. Archívum Palatímale, lad. 46. fasc, 4. n. 176. Hasonló tartalmú királyi
rendelet már !kiadatott. M. Zs. O. II. 271.

872.

1698. Szombathely város oklevele, mely szerint Jakab Mihály .suio" szá-
mára a város tartozás fejében Hajgató Miklósnétól tíz köböl búzát fog-

lalt le.

Szembabhely város levéltára, "Fragmenta nonnullorum actorum" közt.
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873.

1699. február 11. Hodász. Palotai levele Batthyány Ill. Ferenchez, mely-
ben 12 lóra való öltözetekről, kócsagtoUakról stb. tesz említést, úgy lát-
szik tehát, hogy valami ünnepélyre való készülődésről volt szó, aztán így

folytatja:

"Minthogy kegyelmes uram az munkában, az Eötvösnél lévő mun-
kában hiba és hátra maradás lett volna, már nagyságod méitóságos pa-
rancsolatja előtt magam parolájára adattam az Sidokkal kétt aranyot.
Az iki is !közés írmep napon murrkáloszik rajta, hogj el készülhessenek
az gombok ... "

OL. Batthyány-levéltár,Misslles.

874.

1699. április eleje. II. Musztafa szultán rendelete Thököly Imre egy ka-
pitányának belgrádi háza dolgában.

"Rendelet Ali pasa belgrádi válihoz és a mollához, Thököly király
alattvalói közül való Madás* nevü kapitány bejelentette, hogy Belgrád-
ból a Dunán Níkápolyvídékére utazik, s mivel Belgrádban a zsidó vá-
rosrészben tulajdon lakása van, abba őrt állított, azért császári rende-
letemet kérte arra nézve, hogy laikás:ábasenkibe ne avatíoozzés;s köve-
teléssel ne zaklassa. Ily módon történt tehát, azért iratott e rendeletern.
Az 111Oévi Se'VvMhó elején."

Kiadva: Karácson Imre: Török-c-Magyar Oklevéltár. Bp. 1914. 313.
* Helyesen: Madács,

875.

1699. május 18. Szentgyörgyvölgyi Bakacs István elismeri, hogy többek-
nek volt adósa összesen 49 tallérrol, köztük "az Szümegi Zidoknak is 5

forintigh", amit helyette Bakace Lukács megfizetett.

OL. TaLlián-levéltár fasc. 4.

876.

1699. november 13. Körmend. Tibolt György a körmendi vámost, Fülöp
zsidót az 1696-1699. évi vámcensusról nyugtatja.

"Anno 1699. die 13. Novembris. Recognoscálom per praesentes. hogy
Körmendi vámos Sído Filipel számot vettettett, ugy mint pro 1696,
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1697, 1698 és 1699.-re, az vám czensusért, melyröl plenarie contentalt,
kibul ki teczik az számadássábul, kirul adom ezen recognitiomat. Actum
Körmend, anno et die, ut supra.

TiboIt György m. p."
(Címeres gyűrűs pecsét helye, F. 1. betűkkel.)

Kívül:
•••• - ""-,Itrrrr.., _iII.~ ••,-. ""1' j-U 'I.••••.•••,,~ Itrrrr..•.• -1"" I "1·..•. ~,)lI-' 1'- "' .••••• "1; •..• I

........"- - ."i.,~".._.~T~- ••-~~ la.- I _""1 J ~ 1 .•••• _ I íj I '- __

""I~i.. .,.•'" il -'" il t" il ,"'n1;:') •.• ~j I I ~j ~j ~

A héber-német vegyes szöveg fordítása: Nyugta a tíszttartótól a várnról, me-
lyet négy évre - 456, 457, 458, 459 k ís időszárnitás szerint - kifizettem.

OL. Batthyány-levéltár.

877.

XVII. század. Valamely helység (Rohonc, Szalonak?) zsidai utáni jöve-
delemkimutatás.

"ProventJus Judeorum.
Kész pénz béli adó
Az apro marháktul. ugy rníntborjuktul és bárányoktul.

hogy magunk szükségére megh ölni merjük, fizetünk.
Hogy a Borostyán tartományban kereskedni merünk, fize-

tünk
Hogy magunk között bort rnerünk árulni, rninden starti-

nyaktul fél tallért fizetünk, teszen
Itern uy esztendőker füzetünk tizenhárom aranyot, tészen---------------

Facit

f. 240.-

i. 40.--

f. 20.-

f. 40.-
f. 45.-
f. 385.-

OL. Batthyány-levéltár.

878.

É. n. (XVII. század.) Marx Jakab zsidó esküje, hogy ő sohasem mon-
dotta, hogy a lopott egyházi holmik ügyében kikiáltani óhajt, és erről az
ügyről semmit sem látott, nem tudott és nem is beszélt, azonkívül amit a
mészárszékben hallott, midőn két zsidó asszony egymást tolvajnak ne-

vezte.

"Auff Erkantnus und Ausz Spruch Einer Löblichen Herrschafften
Deputatéon Gericht Marx Jacob. Sohwere ich zu dem allmöchtigen Gott,
Gott Abraham, Isak undt Jacob, undt bey seiner heylligen Tora, die E,



auff dem Berg Sinay gegeben hat, undt bey alle Gesütze undt gebot,
die in dieszer heyligen Tora begrieffen sendt, ohne die mundeste inerlich
noch ausszerlich Vorbehelt, ohne die rnündeste Betrug ader Lüstigkeit,
ohne einzige noth Betragnusz, sondem auff hoch gedaeht gerichtlichen
ausz Spruch mit reinen gewiszen undt aufr ichtéges gemüth nach gött-
lichen gesetzen dieszer heyligen Tora. Dasz nemblich:

Ich weder un das Juden Samuel Sallomans seinén Hausz alhier in
Güsszing, wie man einer es verhaltet. weder anderwertig rnein Lebtag
jemahl gesagt hab, dasz ich die gestohlene Kürchen Sachen (So der Judt
Mayredl gekaufft haben solte) vorútitl.) Herrn Graff Emeriehs Hausz
auszruffen undt Kundt machen wohle, alsz wie auch niehmahlen von
der gleichen Sachen nichts gesehen, níchts gewust oder geredt auszer
dasz des Judt Sámuel sein Weib, und der Judt Mayerlin, in der Fleisch
Bankh alháer gezaigt undt ein die ander Diebin geheiszen gehört habe.
Undt wo fehrn ich nicht recht undt auff richtig, sondern falsch schweren
solte, sollen alle die jenige Fluch undt Verfolg:ungen, die in dieszer
heilhgen Tora duroh ausz begriffen seindt, mich undt meinen nach
Kommen verdammen undt verfolgen, wann ich aber Recht undt Ge-
reoht sohwere, so sollen alle Seegen undt Seeligkeit Gottes mich
schützen undt seegnen, Amen."

OL. Batthyány-levéltár.

879.

É. n. (XVII. század vége.) Lőbl Jakab zsidó szabó esküt tesz arra,
hogy sem az elidegenített egyházi, sem más dolgok megvásárlása miat~
sem Meyerl Mózessel, sem Parach Mózessel nem érintkezett, erről sem-

mit sem tud, és az egész vásárlási ügyben ártatlan.

"Lebel Jacob Schneider. Ich schwere zu dem allmechtigen Gott,.
Gott Abrahamb, Isak undt Jakob, undt bey seiner heyligen Tora, das Er
auff dem Berg Sinay gegeben hat ... (a formüla egyezik az előbbi irat-
ban közölt esküvel). Dasz doh der Judt Meyerl Moyszes vmb einige
Kürchen, oder auch andere entfrembte Sachen, var ihm ein zu kauffen,
wie es man mier vorhaltet, weeder mioh allein, noch mít dem Juden
Parach Moyszes mein Lebtag nichtmahls undt zu keiner Zeit geschickt
oder ersucht, als wieauch niehmal undt níergents hien, vmb solche
sachén var ihme zu kauffen ader zu bringen, weeder allein, noch mit
dem .Iuden Para ch Moyszes gegangen bin, auch nichts darvon gewust,
gesehen oder gehert, vieII weniger gehabt, gleích wie arinach nicht das
geringste weis oder habe, ja nit ein mahl bey der Mahl Zeith gewesszen
bin, we1che der Brandt wein Brenner Mathias Urban Judt gegeben
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haben soll, wie Er ohnegrundt vorgíbt, vor vngefehr 6 Jahren. da Er
mit mir aíhier in Güsszing in Kisfaludischen Hausz, in ein Zürner bey
mier gewohnt, vndt ibey erst ermelten Mahl Zeit von Paráeh Moyszes
gehőrt haben soll, dasz dch nebst dhrne Paráeh Moyszes von Juden Ma-
yer! Moyszes vmb derglelchen entfrembte, oder Kürchen saohén vor
ihme zu kaufen geschickt werden wehre. Vndt wofern ich nicht Recht
und Aufrlchbíg, sondern falsch sohwererr solte, sollen alle die jenigen
Fluoh undt Vervolgungen, ille ~n dieszer heilligen TOTiaduroh ausz be-
griffen seindt, mieh undt meinen nachkommen verdammen undt ver-
folgen, wann ich abel' Recht undt Gerecht schwere, so sollen alle Seegen
undt Seeligkeit Gottes mich schützen undt seegnen. Amen.

OL. Batthyány-levéltár.

880.

XVII. század. Ebből a századból való kéziratos anabaptista ószövetségi
történet, amely a pozsonyi káptalan könyvtárában őriztetik, amelynek

tartalma a következő:

"Vor Herkomen vnd geschlecht Mose, von Ammirarnis dem Vatter
vnd Jochebet der Muetter Jesu.

32. lap. Von dem namhafftigsten bergen Israels, was sie für art vnd
eígenschafft haben vnd wo sie Iiegen ...

47. lap. Nun volgen die priester der Juden nach der babilonischen
.gefencknus bis auf Hereden den grúS€n gestanderr ist ...

56. lap. Von der grossen stadt Jerusalem mit sambt der mauer vnd
Iren tbümen der waren.

64. lap. Anfanng der Zerstörung Jerusalem vnder Vespasianus
79. lap. Von todten mör oder see,
84. lap. Von Josephi dem hooh berüembten Geschicnt Schreiber.

101. lap. Rőmísche Landtpfleger von den Rőmisohen Kaisern in
Judea gesant.

138. lap. Von den namhafftigesten propheten Israels,
147. lap. Von dem neuen Testament des letzten hochen priesters

.Jesu Christi."

Knauz Nándor: A pozsonyi káptalan kéziratai. Esztergom, 1870. 309. Eredeti
kézirat papíron, ootáv, 165 levélből álló, fekete bőrbe kötve csatokkal. A kézirat
vége hiányzik, elől pedíg registerrel vam el!1átva. Elől az egykori tulajdonos neve:
Beniamini Walter.
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881.

É. n. (1700 körül). A pozsonyi réven és hídon szedett vámok felsorolása,
közte a zsidók által fizetendő vámok is.

"Taxa Nauli, seu 'I'raiectus Danubialis, quam perceptor Nauli apud
Pontem Volatilern Posoniensem exigere debet, et consistit in subsequen-
tibus Punctis.

De Curru una Farinae, Tritici seu Rapparum, a quolibet Equo, ad
hane partern vehendo den. 10. et BibaJ.e den. 5., retro autern nihil.

De quolíbet Sacco Fanínae, Tr itici aut Pands, prout et Rapparum in
Ponte Volabili, aut Navi depositis, duo solvuntur denarií, a Persóna quae
simália adfert, a parte qualibet vice, tam huc, quam trans den. 3.

A Curru Judaíco, a quolíbet Equo den. 10. et Bibale den. 5. penes
currum vero nonnisi tres Personae ad mittuntur, reliquae omnes singil-
latim prout persona una den. 3. salvere debent.

Si Judaens aliquid ad Pontem, aut Navim ad traiicíendum deponat,
tenetur solvere. et quidern a pelle Bovina, aut Vacoina, vel vero a Petlia
una Panni, prout et aliis Mercibus proportianaliter den. 2. Persona vero
separatim so1vere debet den. 3.

Ab oneráto Silesíatíco, aut alio gravi OUITUvim fl. 2. den. 50., non
oneratis vero a quolíbet equo den. 10.

A cive Merces suas absque curru transvehente pro se et Mercibus
5 den.

Cíves vero non exístentes pro sua persona 3 den. et Mercibus suis
a parte den. 5.

Ab Agno una den. 1. et a vitulo den. 2. ad Pontern seu NaV'Í.mde-
portato, qui vero in Curru adducuntur, solummodo ab Equo, ut superius
den. 10.

A Curru Piscium una cum Bibali den. 45, retro vero nihil.
A Curru lapidum Aedilium ab Equo, ut supra, retro nihil.
A CUHU cerasorum, solummodo a quolibet Equo den. 10. Si vero

Cerasa. aut alii fructus, in Putnis absque Curru transvehantur, a qualibet
Putna den. 2.

A Bove una ad Civem loci hujus spectante den. 8., ad Extrarieos
vero spectante, a quolibet den. 10.

Ab Equo una, qui quaestus cum tali exercet, sive Nobilis, sive Igno-
bilas den. 10.

De porco tempore hyemali, et aestivali den. 2. In Hyeme per gla-
ciem ab equo una den. 5. et a personís den. 1.

In hyeme ob diffdoiliorern et periculosiorem Trajectum propter
g1aciem a persona qua1ibet den. 5., ab Equo una den. 15.

A Curru onerato Vino, si tempore .hyemali ex Curru demlttitur et in
Navi traycitur, pro temporis exigentia per fl. 4. et 5.
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In genere a qualibet persona solvere debent den. 3. et ab Equo
den. 10.

Perceptor, seu Naiuli Exactor, penes liberum quartirium habet
annue fl. 80. Cuilibet Nautarum hebdomadatrm solvitur fl. 1."

OL. Zichy-levéltár, Zsély. tasc 196. Obsoleta Miscellanea 2.

882.

É. n. (XVII. század végén). A divini uradalomhoz tartozó (Balassa)gyar-
mati zsidók az általuk lakott uradalmi házakért és kóserbor készítésért

adóznak az uradalomnak.

"Oppidum Gyarmath:
13. Judaei pro induitu conficiendi ritu suo musti vulgo Kosser urnatim

solvunt per den. 25., in quo singulum Domineum suae Decimae ob-
noxiurn mustum taxari solet, etsi alterius Dominii sit Judaeus con-
fectus.

15. Judaei, qui residerit in Dominalibus aedifioiis, aut domibus Jn fundís
Dominii exstructis, si sunt in forma inquilinorum, apud tales solvere
solerit a protectione per aureum Cremniciensem. Si porr o domos
proprias habeant per flor. 5. den. 25.

16. Oppificíbus et Judaeis ductores et iudices cum censuum collectoríbus
admíssí sunt, qui causas ipsarum privatas cognoscunt, sola appellata
ad Domínium, in relíquís omnibus Jurdsdictioni Dominii subsunt.

OL. Zícny-család zsélyí lev. fase. 183. 'Il. 2.

883.

1700 körül. Névsora azon zsidóknak, akik a Batthyániak védelme alatt
állanak.

"Verzaichnis Deren Juden, so sich unsere Güter und Protection be-
geben haben.

1. Salomon Wolf. NB. Halb und halb.
2. Samuel Mayr. Bestehet wohl, itzt richter.
3. Ábraham Mayr. Bestehet gut, richter bruder.
4. Joseph Samuel. Bestehet guet.
5. Jakob Ropel. Hat sein sach auch.
6. Abraham Moyses, Halb und halb.
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7. Moyses Abraham. Nith weiter diser.
8. Michael Salorrion. Ha1b und halb. F'leisch hokher.
9. Samuel Joseph. Bestehet guet.

10. Lazárus Moyses. Gehet nit hin.
11. Isaac Elias. Halb und halb.
12. Samu el Israel. Gar nit vil, zum besten armber schulmaister.
13. Göy Leszl, Bestehet gar.
14. Notl Mayr. Hat sein sachen , erst .geheirat.
15. Sámuel Math. Gahr nicht zum besten hat.
16. Wolf Abraham. Graffiri Ihr soch stöhl, bestehet guet.
17. Moises Marx (más írással). Bestehet guet. Tochter vnd Sohn, man

halt sie vor redliche Juden.
18. Marx Moises. Bestehet guet.
19. Salomon Mises, Gar nichts zum besten.
20. Moises Lemmel, Gar nichts zum besten.
21. Moises Jaoob. Vor dísen ist der Coplguet.
22. Moises Valtel. Vor dísen ist der Copl guet.
23. Jacob Simon. Hat seine sachen.

Kívül: Verzeichnus deren Juderr die Slilclh ín beeder hoch und wolgebornen
Híenrn) Hternn) Grafen von Batthian etc. Gebrüder Güter und Protection begeben
haben.

OL. Batthyány-levéltár.

884.

E. n. (XVII. sz.) Gr. Lippay János kaboldi uradauruinak jövedelmei között

,,23. Vagyon 5 Zido ház is, a négye megh van, de az egikéből el vé-
vén G. Kéry Uram a gazdáját, elpusztult éppen. Az egyikben a Paur
lakik, fizet fl. 6. Az 3-han zidok laknak, a kettel fizet fl. 24. Az harma-
diknak 'is 12 forintot kellene fizetni, de hatot Kéry Uram magának ve-
szen azon Zidotol, azutan czak nem adhat ot többet fl. 6. Ittern azon Zido-
nal egy sellervad ide fl. 3 ... Az joszagbol ordiriaria jövedelmern fl. 184.
d. 27. a Zidokon kívül."

OL. Batthyány-levéltár, Illésházy-rész, Lippay-család Capsa 7. fasc. 1. A.
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885.

1700. április 24-1712. április 8. Tabelláris kimuuuása, hogy Batthyány
II. Adámné részére a zsidó alattvalók mennyi adóval tartoztak, abból

mennyit fizettek le és mennyi még a hátralékuk.

TABELLARISCHER RECHNUNGS EXTRACT.

Wasz Ihre Excellenz meiner gnadigen Frauen, Frauen Gráfín die
Sarritlich J ü dis c h e Unterthanen von Georgi 1 7 OO an, bisz dahin
1 7 1 2 vor Gaaben gelder schuldig worden, wieviel daran abgeführt
worden, und was noch restírt.

I Gebühr Zahlungen I

Aussz schril jtl, An unterschidlichenIn annis Commission
[, d. und Quittungen Wahren

I t. I a. t. I d.

1701 432 50 134 49 175 83'/2

1702 434 - 389 84 146 55'/2

1703 432 50 643 43 114 81'/2

1704 222 37'/2 101 82 42 97
1705 216 - 155 35 - -
1706 214 871

/2 43 30 - -
1707 215 621

/2 79 48 - -
1708 221 25 133 29 - -
1709 222 - 46 65 - -
1710 215 621

/2 15 321
/2 71 59

1711 233 25 26 92 34 351
/2

1712 403 25 67 25 65 35
Wegen der Ietz-
ten 6 neuen Jahr. .177 - - - - -
Ex tra 33 Summa 1837 1412 760 18

Summa: Gebühr 3698 f. 75 d. Zahlung 2597 f. 321/, d.

Die Zahlung von der Gebühr abgezogen, verbleibt iRest 1101 f. 42
1/2 d.

Slaning' den 8 Aprilis anno 1 7 1 2.
S o ro ogy í Hoffrichter im. p.

Eredetije OL. Batthyány-család levéltárában.
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886.

1700. (június 19)-1702. Kivonat számadási feljegyzésekből.

"Percipiáltam az Rohonczy S ida k tul kegyelmes urunk ő nagy-
ságba commissiójára f. 100."

Eredetije OL. Batthyány-család levéltárában.

887.

1700. november 7. Radnót. Apaffi Mihály alsó-porumbáki üvegcsűrét
bérbeadja Lengyel Miklósnak és Si do Salomonnak egy évre 300 forinton.

"My Szokonyai János Méltóságos Fejedelem Apaffi Mihály kglmes
Urunk eö Herczegsége Radnotnak Udvarbiraja és Arrtos László meg irt
Kglmes Urunk eö Herczegének(!) Fogarast Udvarbirája. Adgjuk emlé-
kezeföl az kiknek illik ez írásunk által rnindeneknek, quod in hoc Anno
1700. die vero mensis Novembris, midön volnánk Nemes Küküllő vár-
megyélben, Radnothon az kastélban Teilöntetes Nemzetes Remete:iVajda
Péter uram szállásán, jelen lévén egy felől ugjan eő Kglme, Kglmes
Urunk és Aszszonyunk eö Herczegségetk Erdéllyben levő joszáginak
Praefectus az eö Herczegségek részéről. Másfelől penig Lengjel Miklos
és S{da Salamon, mint eö Herczegségek Felső Pcrumbákí Üvegh Csüré-
nek Arendatori, kik is szabad Akarattyák szerena Kglmes Aszszonyunk
eö Herczegsége teczése acoedálván, Arendálák meg az üveg csürt Annuá-
lis arendában ez ide aJájöbmeg irt Punetumok és Conditáok szerént.

1. Kezdődik az Termdnus a die prima Novembrds 1701. és Terminálo-
dfk ulitima die Octobris Annri 1702., ugj ihogj ezen időre a feLlyebb meg
nevenett üvegcsűr Arendátorok tartozzanak az három száz fl. 300//- in
paratis két termanusokon letenni és kezünkben szolgáltatná, mindazáltal
ezt ugj ken érteni, hogj az nyári takarodásnak idején, három egész hol-
napig kivétetnek, ők is ahoz az időhöz ne praetendállyanak; hanem azon
három holnapok alatt mind azok a Csűrhöz szolgáló Jobbágyok Urunk eö
Herczegsége szolgálattyára fordétassanak, mind marhás s mind gyalog-
szeres emberek, akikor(!)egj végben: akár nap szám szerént, a mint az
Urunk eö Herczegsége dolgai és szolgálotttya hasznosabban elő mehet ;
az Udvarbironak kötelessége szerént, Iejendő kötelessége szerént.

2. Praebendájok az előteni renden fellyül, sem penig az dolgosok
száma ne neveltessék.

3. Esztendeyek el telesek előtt valameddig az Specificált Summát
egészlen az eö Herczegségek Tarházokban be nem szolgáltattyák, mind
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addig az eö Herczegségek Annuentiájok nélkül el ne mehessenek ; egjéb
irant ha el rnennének eö Herczegségek hire nélkül. In eo casu ro Her-
ezegségek exclusis omnibus Processíbus Judicis et superfugíís quibus-
tíbet, mint köteles szolgákat reducaltathassák akár mi helyen találtossa-
nak, Falun, Városon, Sokadalmakban etc. Sőtt ha üdegen Országokban
mennének is, azon summát meg adni tartozzanak.

4. Tartozzanak ro Herczegségek számára valarninemü üvegeket ki-
vánni fognak eö Herczegségek csinálni kétszáz forintig, i. e. fl. 200//, ha
penig annyira valo üveget nem csinálnának. kész pénzül tartozzanak le
tenni a summával edgjüt: ha penig Commíssíokra több üvegeket csinál-
nának, azoknak árra az summában tudodgjék, kisudván ha unit Méltósá-
gos Generalis Uramnak dolgoznának.

5. Hogj Urunk eö Herczegsége kglsségéböl ennek utánna is az ö

Herczegsége Jobbágyiboi állo Mester Emberek, lkJiJk:eddég oda szolgál-
tanak, ismét oda szolgállyanak, speoificálva penig, Hamuegetők tizen-
kettő, Tűzrako nyolcz ember az marhátlan emberek közűl, fa hordo sze-
kér tizenkettő, Brassóból földhozni esztendő által négj szekér, ki szol-
gáltattassanak, egjébb eddig obserwáltatott usus szerént valo dolgokban
is az Tisztek succursussal Iégjenek ; néknk Praebendájokat azon rendben
mind addig is ki szolgáltassák; kivánnák azt is, hogj ingjen senkinek ne
dolgozzanak, hanem ha specialis Commissiojokra eö Herczegségeknek,
melly .kivánságoknak Aszszonyunk eö Herczegsége is annuált fellyebb
meg irt becsületes szolgái által mi előttünk. A meg irt Arendatorok is
ellenben, kezek be adásával kőtelezék magokat az fellyebb meg ir-tPunc-
tumoknak hűségessen megtartására minden részeiben hozzá adván azt
is, hogj ha mellyik medio tempore meg halna is, az másik supportállya
és praestállya minden menedék nélkül azon summának megh fizetését.

Melly dolog mi előttünk ekképpen menvén végben. adgjuk rni is
ezen subscriptionkal s pecsétinkeí erősétetett Ievelünketfutura pro cau-
tela fide nostra rnediante. Datum et Actum Anno, Die locoque prae-
notatis.

Correcta per eosdem. Idem, qui supra

OL. EFL. VI. J. 435.

888.

1700. november 8. Szarvkő. A szarvkői uradalom leltára szerint Neujel-
den 20 zsidó házaspár lakik.

.Aldabefíndet sim ain Herrschafftliche oder Edi Hausz, worinnen
derrnahlen 20 Paar Juden wohnen."

OL. Esterházy hg. levéltára, Rep. ll. fasc. Y. n. 32.
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889.

1700. november 14. Körmend. Tibold György Fülöp siket zsidót 80 fo-
rint vámpénz leiizetéséröi nyugtatja.

"Anno 1700. die 14. Novernbris. Recognoscálom per praesentes. hogy
adott kezemhez Siket Sido Fülip vám pénzt nyolczvan forintott, id est
f. 80. Kirul qurttalom. Actum Körmend, anno et die ut supra.

Tibold György m. p."
(Címeres gyűrűs pecsét, S. T. betűkkel.)

;''IC~~~iji)ii ~"~

i\~~Yp j)ii r~)iJ

Olvasása: Auf der kvitig geben den Kelriir sömonim zöhuvir(m) (azaz nyolcvan
forintot) meches (vám) ,gelt 460. lp"rk (kis időszámítás szerant).

OL. Batthyány-levéltár.

890.

1700. Szarvkő. A szarvkői uradalom megszerzésekor Esterházy herceg
által felvett kölcsönök jegyzékében.

.Ttem defalcandi, quos Judaeus Ber-theírnber a domino Gudeno ex
supradictis Capitalibus percepit flor. 21.000."

OL. Esterházy hg. levéLtára, Rep. ll. fasc. A. n. 31.
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